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A kisebbségi kérdés, 
• . 

most, hogy az ülésszak megnyitásával 
ismét intenzivebb politikai élet kezdő-
dött Roméniában, szinte óráról órára 
újból emlegettetés, viták, nyilatkozatok 
tárgya. Hiszen többé kevésbbé, ha gyé-
rebben, s gyöngébb viszhangot verve 
is, az volt, s nem szűnt meg az lenni 
sok év óta. Hol egy-egy kormányren-
delet Béreimet volta, hol valamelyik 
miniszter, vagy más nevezetes politi-
kus nyilatkozata, hol meg a magyarság 
feljajdulása, önvédelmi akciója tett 
róla, akadályozta meg, hogy e kérdés 
sálunk némává csendesedjék. Évek 
során a kormány oldaláról, miniszterek 
részéről alig hangzott el hang, amiben 
nekfink valami sok örömünk telhetett 
volna. El kell ismernünk, az Averescu-
kormány egyik másik miniszterének 
egy-egy kijelentésében találtunk elő» 
szőr néhány olyan momentumot, ami 
alkalmasnak látszott hennünk a biza-
lom és reménység sokszor elhalványí-
tott fényét újra éleszteni. Legutóbb 
pedig az ülésszak megnyitása alkalmá-
val felolvasott trónbeszéd emliti meg a 
kormányhatalom és a felekezetek kö-
zötti vonatkozások rendezését olyan 
elintézendő dolognak, a mi alkalmas 
leBZ „a kisebbségek lelki békéjének 
állandóvá tételére." 

Megnyugtató, sőt fölemelően örven-
detes jelenségek ezek, azok lennének 
ffikéut akkor, har nem éppen most a 
napokban szólalt volna meg Averescü 
miniszterelnök maga, aki, egy külön-
ben is katonásan ridegnek tetsző nyi-
latkozatában, azt jelentette ki, hogy a 
kisebbségek „magatartása hem sok 
örömet okoz néki." Megértjük és tu-
domásul vesszük a miniszterelnök ur 
kijelentését, de ehhez egyúttal mást 
nem tehetünk mi sem, minthogy bi 
zony nekünk sem okoz örömet az egész 
kisebbségi kérdés, még annyit sem ta 
Ián, minta miniszterelnök urnák. HiBzen 
recdöBen a mi bőrünk ég, a mi sebe-
ifik azok a sebek, amelyek okozzák, 
•agy legalább is fokozzák lázas álla-
potát az egész államtestnek. Éppen 
olyan téves felfogást eláruló tehát a 
miniszterelnök ur e nyilatkozatának 

, egész szelleme, mintha egy komplikált 
kóreset mellett álló orvoB azon kezdene 
panaszkodni, hogy neki az egész dolog 
éppen nem örftm. Mit szóljon hát ak-
kor maga a beteg, mennyivel kevésbé 
lehet öröme neki a saját esetében? 

• Ezért bizony inkább Bzomoruság, 
mint öröm — ugy általában ia — ennek 
a kisebbségi kérdésnek az egész komp-
lexuma, 8 különösen mindaz, a mi e 
baj diagnosztikus felismerése, kezelése 
tekintetében Romániában évek óta tör-
ténik. Adva egy különben szemmellát-
hatólag: nagy, az elemi életfeltételek 
sokaságával bőven megáldott szervezet, 
amely azonban rendesen, hol erŐBeb-
ben, hol kevésbé, nyugtalan, lázas, 
küzd a rendes, egészséges életműködést 
akadályozó zavarok egész sorozatával. 
A köznyomoruság állandó, sőt ha lehet, 
még még fokozódik, az ország egész 
gazdasági vérkeringése pang, e a bete-
ges állapot orvolására hivatottak jön-
nek és mennek egymásután, anélkül, 
hogy többé kevésbé elfogult mentálitá-
sukkal kitalálnák: az, amit öt figye-
lemre Be méltattak, amire a keze-
lésben gondot nem fordítottak» az, ép-
pen áz egyik főoka az állandó nyug-
talanságnak, kóros.állapotnak. Nem, ők 
inkább unják az egész' ügyet, vagy 
idegeskednek miatta, nem telik benne 
örgmük, ahelyett, hogy bölcs megfon-
tolással, szeretet- ée aggodalomteljeB 
gonddal a baj legbiztosabb kezelésének 
módszerét megkeresnék, 'B azţ alkal-

mazva is, a sebre balzsamot, csepegtet-
nének. 

Pedig akárhány kormány jöhet és 
mehet, amig valamelyiket a kisebb 
ségi kérdéssel szemben ez a jóaka-
ratú, szeretetteljes gyégyitásra haj 
landó szellem a legteljesebben is át 
nem hatja, bizonyos, hogy ez ország 
életének kórokozta nyugtalanságai nem 
fognak elcsendesülni 1 T.  L. 

Hol volt.... 
Hol volt... hol nem volt... he 

tedhétországon tul, nagy hegyek lábá-
nál, rohanó patakok szük völgyeibe 
szorulva, élt, pásztorsip Bírása, vadga-
lamb bugása mellett egy bajok edzette, 
fejlett nép, kinek kezében megremegett 
a fejsze, amikor a százados fenyő tö-
vére sújtott s a mérföldekre terjedő 
rejtelmes erdő mélységes bugással zen-
gett vissza minden fejszecsapást. Egy-
egy földre hulló fenyőóriás nyomában 
száz meg száz kapott lábra a a fa ezer 
évekre ígért barna kenyeret a dolgos 
embereknek. Apró, mokány lovak nagy 
igyekezettel siettek hosszú sorban tova, 
hogy aztán a Bzekér öle visszafelé hozza 
a családnak az élőimet. Csilingelő — 
b majd mély hangú „lanttal" megter-
helt nyakú állatok legeltek a sötét fe 
nyők tisztásain, odább békés juhnyájak 
dugták össze megelégedetten buksi fe-' 
jüket b a nép, amely igénytelenségben 
nőtt fel, boldog volt, mert az erdő bő-
ven megadott mindent, amire lakóinak 
szüksége volt. Boldog volt, elégedett 
volt a székely, nagy hegyek tövében, 
rejtelmes Hargita fenyőzugásos ren-
getegeiben. 

Ma már alig van erdőrengeteg, 
még a patak Bem szalad oly vigan a 
mohos sziklák közt, a hegyi forrás 
hiába kínálgatja hüs cseppjeit... ko-
pár lett a sziklás hegyoldal, csak egy-
egy megfeketedett fatÖrzB hirdeti, hogy 
itt valaha zúgott az erdő a ezél vidám 
táncra kéltén. Füstöt okádó kémények 
gyorsan ették a fát a amikor a nép 
könnyebb kenyérkereset mellett köny-
nybbben jutott a pénzhez, mégroppant 
az erkölcs B előbb csak 'vasárnap, ké 
Bőbb már „mivea" nap s «égül min-
dénnap, madárdal helyett vad zűrzavar, 
részeg emberi hangok vérték föl a 
csendet s a boldogság hónába beköltö-
zött a züllés, Úrrá lett az erkölcstelen-
ség. A Bzeliden legelésző nyájak még-
apadtak, az eddig munkás kezek alá-
hanyatlottak a ahogy kevesbédik a füst 
a gépek kéményébén, nő a gond, ré 
fnesen hosszú árnyékot vet jó előré a 
szorongó aggodalom.... 

Mert kevés a füst már, amit a 
lankás oldalok gyárainak kéménye ma-
gából kieregét. Maholnap csak égnek 
meredő füstös, kopott elhagyatottsága 
hirdeti, hogy volt egyBzer egy flserdők-
koszoruzta ' vadregényes vidék... volt 
egy szegény, de tündérvilág s lett he-
lyébe, az emberek kapzsisága folytan, 
feneketlen pokol. 

A nyáron magas hegyeknek még 
sötét erdejét jártam, még áll itt ott a 
fa, ha értéktelenebb is. de még érték. 
Istenem, de milyen gazdálkodás foly 
azokban, a hirmoniókul megmaradt 
erdőkben 1 Százados' fa ledöntve, be-
folyta a folyondár, a másikat már pusz-

' tultában millió féreg vette hatalmába, 
egymás hegyén-hátán várják, régen 
büszke óriások, hogy a mindent ki-
kézfő változása az időnek Ítélje őket 
is, mint az embert, arra a végzetre, 
hogy'porból vételtvén, porrá váljanak I 

Erdőinkben a legnagyobb vanda 
lizmus jár őrült haláltáncot 1 Sehol 
semmi rendszer, sehol semiţi céltuda-

tosság, sehol Bemmi jövőbe nézés. Mintha 
ez a nép arra volna ítélve, hogy ön-
magaásta sírjában várja a kérlelhetet-
len enyészetet. 

Borúlátásnak vélik Bokán szava-
mat ? Ám menjenek ki a kételkedők, 
nem is olyan messzi, az erdőkbe, ame-
lyek régebb, ha szegényes is, de teri-
tett asztallal várták a munkás kezet, s 
meglátják majd, hogy erdeink már ma-
holnap még a száraz kenyérre valót 
Be& adják meg, mert ahol a rombolás 
szellemét nem tudja legyőzni a terem-
tés ereje, ott csak pusztulás, elmúlás 
várható. 

Tarlott nagy hegyek ormáról szo-
morúan süvít le a rohanó szél, pusz-
tulásról mond rémmeséket. Vájjon lesz-e 
ész, lesz e erő és lesz e erős akarat, 
mely elhessegteti házunk tájáról a jövő 
rémképeit ? Lesz e elme, amely egy nép 
pusztulását látva, kínjában felzokog a 
e zokogás nyémán uj élet kél az aszott 
avaron, mely a sötét reménytelensé-
get a tavasz gyenge zöldjébe szökő 
reménységgé változtatja ? 

Prófétai lélekkel, prófétai türelem-
mel és próféták osztályrészéül jutó 
szenvedéssel még lehet, hogy lesz, ki 
ellent áll a biztos pusztulásnak. De 
hol. van a próféta, kit epedre várunk, 
akinek eljöttéért imádkozunk ? 1 

V-ó. 

«Könyvet a bukovinai és 
moldovai magyaroknak! 

A gyergyószentmiklósi nagygyűlé-
sen bukovinai magyar testvéreink ké-
rését tolmácsolta Zágoni István dr. 
lapszerkesztő, midőn arra hívott fel, 
juttassunk hozzájuk magyar könyve-
két. Elmondotta, hogy ez év augusz-
tus havának folyamán néhány lelkes 
társával meglátogatta Bukovinában 
élő magyar testvéreinket. Meghatva 
látta,hogy a bukovinai magyarok, kiknek 
száma mintegy 20—30 ezer, ina is 
szinte mind beszélik édes anyanyel-
vünket, ősi hagyományaikhoz, kultú-
rájúkhoz, fajukhoz ma ia szívósan ra-
gaszkodnak; azonban most nagy ve-
szedelem fenyegeti őket, mert ném 
kapnak magyar tanítókat. Emiatt gyer-
mekeiket kénytelenek nem magyar 
tannyelvű iskolákban taníttatni, a 
felesleges mondani, hogy mi lesz ennek 
a következménye. Fajúnk o gyerme-
keinek megmentése céljából javasolta 
Zágoni, hogy a Magyar Párt hivja fél 
az erdélyi magyarokat, nélkülözhető 
könyveiket adják át a* Bukovinában, 
áz öt magyar lakta községben és Mol-
dovean szervezendő könyvtárak cél-
jaira. 

A Magyar Párt ilyen irányú fel-
hívását most a tagozatokhoz kibocsá-
totta. Megyei tagozatunk elnöksége fel-
kéri ennélfogva székely testvéreinket, 
hogy a fenn megjelölt célra oljraa nél-
külözhető könyveiket, mélyek bukó 
yinai és moldovai testvereinknek mű-
velődését, gazdasági előhaiadását szol-
gálhatják, minél előbb sziveâkedjehek 

. kezeinkhez juttatni. 
Természetesen, kívánatos, hogy a 

könyvek valóban a nép léikének valók, 
annak építésére, jő irányban Valé fej-
lesztésére alkalmasak légyenek. A 
könyvbe beírható, hogy kinek at aján-
déka, egyéni," vagy egyesületi, téstü-
leti ajándék e ? Természetesed, ugy és 
olyan módon, hogy" az a beírás, vagy 
cédülaberagasztás ne legyen dísztelen. 

Áthelyezés. Virgil Josof oclandi 
adóhivatali tisztviselőt a pénzügymi-
nisztérium a helybeli pénzügyigazgátó-
sághoz helyezte át. Az áthelyezett aj 
állását január 1 én foglalja el. 

Egész népünknek, 
felekezeti különbség nélkül rá kell 
ébredni, hogy az önerő egyetlen fórrá-
snnk, ahonnan meríthetünk, — mon-
dotta Makkai Sándor, a tudós, a fiatal 
püspök egy újságírónak, aki vele a 
püspöki körútján tapasztaltakról beszél-
getést folytatott. 

A püspöknek ez a kijelentése olyan 
igazságot foglal magában, amelyet im-
már nyolc esztendő óta hangoztatnak 
legjobbjaink s népünknek legnagyobb 
része még sem akarja átérteni ezeknek 
a szavaknak nagy jelentőságét. Pedig 
nyolc esztendőnek szomorú tapasztalata 
immár mindenkit meggyőzhetett arról, 
hogy egyházi és iskolai intézményeink 
fenntartásában kizárólag önerőnkre 
vagyunk utalva, önmagunknak kell 
meghoznunk és előteremtenünk azokat 
az áldozatokat, amelyek egyházaink és 
iskoláink létét, fennmaradását, virág-
zását biztosíthatják. 

Lz egyház és iskola mindenkor 
féltett kinese volt minden nemzetnek. 
Amely nép, amely nemzet nem törődött 
a valláserkölcsi nevelésnek és a kultú-
rának e két tényezőjével, az önmagá-
nak ásta meg a sirját. Az olyan nép 
pedig, amely önmaga hibájából bukott 
el, Sohasem érdemelt szánakozást, mert 
megérdemelte sorsát. Az ilyen népek-
ről még a történelem is csak gyászla-
pokon emlékezett meg. Azokat a népe-
ket pedig, amelyek kulturájukat védték 
és a mostoha körülmények ellenére is 
megtartották, mint a hűségnek, a ki-
tartásnak, a fajszeretetnek ragyogó 
példáit jegyezte fel az utókor számára. 

Folyóiratokban olvassuk s régi, 
tapasztalt pedagógusok is panaszkod-
nak róla, hogy döbbenetesen aláhanyát-
lőtt a magyar helyesírás és fogalmazás. 
És amikor a szakemberek kétségbeejtő 
jelenségeket állapítanak meg a magyar 
stilus hanyatlása körül, akkor akadnák 
még magukat müveiteknek tartó egyé; 
nek is, akik ridegen elzárkóznak a 
megfelelő áldozathozatáf elől iskoláik 
részére, BŐt van, aki még hitehagyással 
is fenyegetőzik. Hát az ilyen egyének-
ben egyetlen egy vallásfelekezetnek 
Bem telhetik kedve, mert aki itt meg-
tagadja az áldozathozatalt, megtagadja 
amott fB. Milliós jövedelmekkel dolgozni, 
minden egyébre bőségesau áldozni, 
csak éppen az egyháztól é« iskolától 
vonni meg azt a pár ezer leus áldo-
zatot : nem csak szivtelenség, de egye-
nesen bün és hálátlanság a fajjal szem-
ben s az ilyen egyének nem is sejtik, 
hogy'minő felelősség háramlik reájuk 
majd a történelem ítélőszéke előtt. 

Amikor Mákkai püspöknek az 
önerő kifejtésére irányító pzavá zug 
végig Erdély bércei között, ugyanakkor 
jelen'k meg az erdélyi róm. kath. 
Státus évi jelentése is, amely szftitén 
nyomatékosan hangoztatja, hogy ügyél-
niiok kell árra, hogy minden kulturpon-
tot a lehetőségig megőrizzünk s köny-
nyelmüen egyetlen őrálló' helyet se 
adjunk fel. A súlyos hélyzétben csak a 
taagyar társadalom egységes, nagy meg-
mozdulása segíthet: egyfelől megtalálni 
adott helyzetünkbén á ktilturazffkséglét 
és a kultú'íleUetöség helyes íaránját, 
Másfelől erőteljes nekilendüléssel Ösz-
B'zefogni minden erőnket, hogy amit 
BZükségeBfíek, fenntartandónak ítélünk, 
azt az ütölsö nélkülözhető fillér ödá-
áldozásával 1b fenntartsuk. " 1 6 
' Akinek füle tán a hallásra, hallja 
meg az illetékes hely ékről1 elhangzott 
Biityoá, vészteljes figytíjoíeztetö szava-
kat és nemtörődömséggel ! í e légyé a 
sénkl' fájáhafc gjilkosa, néfrzetéflék 
sirásó ja 1 " «••o.jftm 
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Legendák a kolostor körfii. 

A XVIII. század általános elemi 
csapásokkal köszöntött bo. Az ideális 
lelkületű szabadsághőst, II. Rákóczi 
Ferencet mindsn magyar ismeri, emlé 
két kegyelettel őrzi. Az unokák csak 
azt teszik, amit őseik megindítottak. 

A szabadságszerető székely nép 
lelke egyszerre tüzet fogott Rákóczi 
felhívására és a várnak Ritter német 
parancsnoka nem várja ba a kurucok 
támadását, hanem maga is felcsap Rá-
kóczi katonájának. A Thököli Imre 
fogságába esett Heisler tábornok hiába 
gyújtatta fel a várost, az udvarhelyiek 
csak kurucok maradtak és nyögték a 
tiz évi beszállásolásaak minden átkát. 

Az udvarhelyiek nyakán ült a né 
met. 3 még el sem ült a harci zaj, jött 
a háborúk réme, a pestis és döghalál, 
amelyről az első közleményben meg 
emlékeztem. 

Az Isten egy Szánbomir nevezetű 
tábornokban emberi módon gondolkodó 
katonát rendelt a városba, aki a Kos 
suth-utca alsó végén járvány kórházat 
állított fel a városi és vidéki betegek 
részére, akik, mint ősszel a legyek, 
százával hevertek a Vargasein  alatt s 
állandóan négy-öt halott között várták 
sorsuk jobbrafordulását, vagy a kelte 
metlen vendéget, a ha'ált. 

Föl sem ocsúdhattak a fekete ha-
lál ijesztő hatalma alól s uj háború 
köszöntött be 1717—1718 ban. Sőt 
1717—1719. között akkora volt a szá 
razság, hogy majdnem egész Erdélyben 
semmi sem termett. Az emberek mo 
gyoróhéjat, cseremakkot, kukoricacaut 
kát, fát őröltek lisztnek. Csibban ló-
húst, döglött kutyákat ettek és Három 
széken a sirból a holttesteket is kiváj-
ták. Megjelentek a kóborlók, lézengők, 
prédálók, fosztogatók, latrok és tolva-
jok. A királyi deputációhoz küldött kö-
vetek, Szombatfalvi Zsigaond és Ja-
kabházi Zsigmond Udvarhelyt és kör-
nyékét : utolsó nyomorúságra  jutott  bi-
zonytalan Széknek nevezték, pedig a 
csíkiak azért panaszkodtak az udvar-
helyiekre, hogy az Ínséges helyzetet 
velük szemben nagyon kizsákmányolják. 

A marha- és a dögvész Udvarhe 
lyea és vidékén akkor is dühöngőben 
volt, amikor már máshol csak szomorú 
emléke élt. 

Az udvarhelyi kolostornak az élére 
1730-ban egy szentéletü ember került 
Istvánfi Kristóf személyében, aki rö-
vid megszakításokkal tizenöt eszten-
deig volt a kolostor főnöke. 1730—1734, 
1735—1741, 1744-1747, 1748-1750.) 
Iatvánffyról Endes Alajos és Dobai Ho-
norius jezsuiták 1762. február 20-án 
tettek némi fejjegyzést, amelyből a leg-
jobban megismerhetjük szereplő sze-
mélyünk egyéniségét. 

A templom főoltárán kezdetbei a 
Mária-Bzobor helyett az a kereszt ál-
lott, mely most a templom bejáratánál 
balfelől a második fülkébea van a az-
előtt a szent Antal oltára helyén ál-
lott. A vész idején Istvánffy ezen ke-
reszt előtt szokott imádkozni. Sok 
hoBszu imádkozás után egyezer a ke-
resztről jövő Bugarak árnyékották be 
az imádkozót 8 közben a szavakat hal-
lotta : öt seent sebem tiseteletére  végeez 
öt seent misét. A kolostorfőnök nem-
csak maga végezte el, hanem mások-
kal is elvégeztette és mindenkinek ezt 
ajánlotta, ahol a vész pusztított. Ezután 
zarándoklat indult meg a csodás ke-
reszthez veszélyeztetett vidékekről és 
az elemi csapás megszűnt. A jezsuiták 
csodás gyógyulásokat is jegyeztek föl, 
melyek a kereszt előtt történtek. 

Istvánffy a keresztutját és a szent 
olvasót naponkint el szokta végezni 
többször is éa mindig arra kérte Istent, 
hogy a szerzetesi karima előtt ne hal-
jon meg (ez régebb éjjeli 12 óra, vagy 
reggel 5, d. e. féi 12, d. u. 3 és eBte 
6—7 órára volt beosztva). Kívánsága 
teljesült ÍB, mert az éjjeli imának utolsó 
szakaszánál a karimán jelenlevő test-
vérei között összeesett és meghalt, ami-
kor testvérei éppen ezt énekelték: 
coeli enarrant glóriám Dei «=• az egek 
az Ur dicsőségét zengik. 

A székelyek körében eok elkese-
redésre, vérfürdőre (Madéfalva) és ki-
vándorlásra adott okot Mária Terézia 
királynőnek a székely határőrséget 
megszervező terve. Udvarhely ellenál-
lásában ekkor is méltónak bizonyult 
önmagához, mert a nemes szivü királynő 

tisztjei által nem Bzedette rá magát 
és kiváltságaiból nem engedett. 

Az összeíró bizottság 1762 ben 
Oklándról menekült városunkba. A szo 
moru emlékű Bucov tábornok is eljött 
a királynő kedves székelyei közé 8 
azonnal berendelik a Szék vicekirály 
biráit, jegyzőit és falusbiráit s kísér 
letezni kezdenek szép szóval, fenyege-
téssel, csillogó arannyal és hivatalvesz 
téssel, de a nép jogaira hivatkozva 
keményen állotta a sarat. S amikor az 
összeiró tisztek egyike elragadtatja ma-
gát és a szombatfalvi réten táborozók 
közül egyiket bántalmazza, erre oly fel 
zudulás következett, hogy a tábornok 
egy illemhely gödrébe ereszkedve alá 
várta a kedélyek lecsillapodását. Meg-
menekülése után két század vasas 
németet küldött az udvarhelyiekre br. 
Frőlich főstrázsamester parancsnok-
sága alatt. 

Következett a megtorlás. Scheffler 
Olivér pátert azzal vádolták, hogy a 
népet a határőrség ellen izgatja. Azzal 
ámítja a népet, hogy a határőröket 
vagy kiviszik az országból, vagy be-
osztják a rendes katonaságba. A főhadi-
törvénjszék a vádat a püspöknek adta 
át. A rendtartományfőnök maga elé 
idézte a vádlottat és tanuk előtt ki-
hallgatván, a hir valótlannak bizonyult 
s a pátert visszaküldötte Székely-
udvarhelyre. 

A legendák ezzel a kolostor kö-
rül nem szűntek meg, de ezek egy 
részéről majd máskor. 

P. Boros Fortunát dr. 

Komoly munka, vagy 
népszerüség-hajhászat ? 

Néhányan itt is, ott is arról be-
szélnek a városban, hogy az uj tanács 
sem jobb a Deákné vásznánál, mert az 
is minduntalan terheket rak a polgár-
ság vállára. Vannak, akik e körülményt 
a saját előnyükre kamatoztatják s nép 
szerűségüket növelni akarván, oda kiált-
ják a polgárságnak — „én nem akar-
tam, de a többség". Mindenesetre min-
den olyan alkalommal, amikor uj ter-
hekről van szó, amikor a polgárság 
bőrére megy a dolog, az egyesekben a 
terhek súlyosbítása bizonyos keserűsé-
get vált ki 8 amikor aztán még a ke-
serűségnek éppen azok részéről adódik 
táplálék, akik jól tudják, mert tudniuk 
kell, hogy az ilyen teher egy elkerül-
hetetlen rossz B mégis izgatják a ke-
délyeket — ezek rossz szolgálatot tesz-
nek a köznek s bár népszerűségük nő-
het a nagy tömeg szemében, nem tel-
jesitik azt a kötelességet, amire el-
hivatvák. 

Udvarhely város 1926. évi költség-
vetésének bevételi réBzébe a 40 banis 
taxák jövedelméből 515,000 leu és a 
városi erdék jövedelméből 600,000 leu 
bevétel volt beállitva és csak ezen fik-
tiv jövedelmek mellett tudott a régi 
városi tanács egy elfogadható költség-
vetést összeállítani. TermészeteB, hogy 
az erdők jövedelme nemhogy; 600,000 
leüt, hanem egy bánit sem tett ki, sót 
arra (őrzés, erdökezelési stb. járulék, 
ültetés) a város ezideig még csak rá-
fizetett. A 40 banis — ad valorem — 
taxák címén talán ki lehetett volna 
préselni az amúgy is agyonsanyarga-
tott kereskedőkből és iparosokból az 
előirányzott 515,000 leüt, de az uj vá-
rosi tanács éppen az előbb emiitett 
okokból mindig őrizkedett attól, hogy 
az amúgy is fájó kelevényt megboly-
gassa. Sikerült is az előirányzott ősz-
szegből 315,000 leüt nélkülözhetővé 
tenni, de 200,000 leura feltétlen szük-
ség van B azt sehonnan előteremteni 
nem lehet. így bármily aggodalmas-
kodva is, de kötelességénél fogva a ta 
nács annak beszedését kénytelen volt 
elhatározni. Mindenki tudja, mit tesz 
az, amikor az éhség elkerülhetetlen s 
nincs egy falás kenyér a nincs pénz — 
csak kenyeret bár, de azt a föld fene-
kéből ÍB 1 így van a tanács is! 

Azonban a zúgolódás hangzik, elé-
gedetlenkedés van, mert szítják mes-
terségesen is némelyek, pedig a való-
ság az s erről Udvarhely város min-
den polgára meggyőződhetnék, hogy a 
városi tanács minden egyeB mostani 
tagjában él az a tudat és erős gondo-
lat, hogy ami teherátháritást csak le-
het, elkerül, csak a polgárság a nagy 
adóterhek súlya alatt össze ne roskad-
jon. De viBzont kötelessége az is, hogy 
a város elengedhetetlen követelmé-
nyeit teljesítse. 

Nem végez tehát komoly munkát 
az, aki e sivár jelenbeu esik népszerű-
ségét akarja növelni, akkor, amikor 
is látja, hogy a város helyzete nehéz 
s áldozathozatalt követel. 

A társadalmi szabadoktatás 
lényege és szervezete. 

Irta és a síékelyudvarhelyi Szabiid Líceumon 
1926 nov. 14-én előadta : Gyerkes Mihály, 

Az ember léte két főjelenBégben 
nyilvánul meg. Ez: lelki élete és testi 
önfenntartása.  Ebben különbözik 
ember, az állatvilág többi egyedeitől, 
melyek kizárólag mind csupán öntudat 
nélküli, azaz állati, s igy testfenntar 
tási életet élnek. 

Tudatában ezen ténynek, önkény 
telenül előtérbe tolul a kérdés: vájjon 
minemű befolyással van a lelkiélet a 
testiség fenntartására, vagy egyáltalá 
ban szükséges-e tudomást venni a lé-
lek jelenlétérői, az öntudatról ? Vála 
szül adhatjuk, hogy az ember boldog 
lehet ugy is, hogy ha semmit sem tud, 
vagyis, ha csak nagyon keveset eszmél 
8 igy nincsenek igényei és igénylései. 
A lélek nyugodt lehet az esetben is, 
ha semmire sem vágyakozó, viszont 
boldog lehet akkor is, ha társadalmi 
és gazdasági kiképzései révén, az élet 
megnyilvánulásaiban faltalálja a maga 
útját, boldogulásának biztos ösvényeit. 
Azonban, míg az előbbi ember semmi-
nek sem tud jelentősebben örülni é3 
megelégedettsége csak a napi dolgokra 
terjed ki, addig a lélek műveltségével 
biró egyén, a jelen és jövő terveinek, 
kigondolásainak egész sorozatáról tud 
beszámolni. 

Már e rövid bevezetés után is fel-
tehetjük a kérdést: vájjon mi milyen 
élet után vágyjunk, öntudat nélküli, 
tehát csupán létfenntartási, vagy lelki 
műveltséggel felvértezett és szakadat 
lan vágyakozásokban gazdag emberi 
élet legyen eami eszményünk ? Ugy hi-
szem, egyértelmű erre a mi válatzunk, 
az, hogy inkább leszünk a legszükösebb 
viszonylatok között isk léiekéletben 
harmonikusan fejlődd egyének, mint 
bármilyen nagy és beláthatatlan va-
gyonnak, teljesen üres lelkű, képzetek, 
fogalmak és tudás nélküli birtokosai. 

Mert, ha csak egy parányi kultu-
ráltsága van is a társadalmi életre 
teremtett embfernek, már betölti Isten 
legfőbb rendelését: az emberszeretet 
megismerését és gyakorlását, s az eb-
ből fakadó krisztusi tanítások további 
teljesítését, másfelől képessé teszi ma-
gát ugy a testiség követelményeinek 
bővebb és könnyebb kielégítésére, mint 
a szellemi élvezetek különböző mérté-
keinek befogadására. 

A társadalmilag müveit és gaz-
daságilag képzett ember minden adott-
sággal szemben otthon van, nem fél 
a változó élet legkegyetlenebb sors-
csapásaitól sem. Erre élő példaképpen 
emiithetem fel a háborúban résztvett 
és fogságba jutott embereink sorsát, 
melyet én csak elbeszélés alapján is-
merhetek, de az ezen kálváriát vógig 
járt embertársaink határozottan bizo 
nyitják, hogy a szellemileg képzett és 
gyakorlati ügyességekben jártas egyé-
nek, minden reájuk mért szenvedést 
jobban tudtak elviselni, önmagukon, 
bármilyen nehéz helyzetben is hama-
rább tudtak Begiteni, mint a kevés 
műveltségű, vagy éppen csak testi ere-
jűkkel dicsekedő katonáink... A szel-
lemi életben otthonos hadifoglyok nem 
tették a maguk helyzetéi, a ronda fo-
golytáborokban még szörnyűbbé és ke-
servesebbé, de a sivár Szaharákon is 
életet, hangulatot, Bőt jövedelmet hozó 
kiépítéseket tudtak létrehozni. 

S amidőn állítom, hogy a szellemi 
emelkedettségben élő ember, nemcsak 
a boldegulás utján tapos, de aszó valódi 
értelmében boldog is tud lenni, ez nem-
csak puszta feltevés, de tényekből és kö-
vetkezetes elképzelésekből megállapít-
ható valÓBág. Igeu, mert az ilyen em-
ber a legkisebb föszálat éppen ugy 

(látja, mint a Kárpátok büszke bér-
ceit, s az egyiket éppen ugy tudja 
elemezni és abban az éltető kincseket 
keresni, mint más a kézenfekvő bizo-
nyosságokban, a megjelölt dolgokat fel-
kutatni. Vagyis, mig a szellemi képes-
ségek nélküli ember csak az ősök ál-
tal kitaposott, legtöbbször gyarló ös-
vényeken tud haladni, hogy magának 
életet nyerjen: addig a tudással, gya-
korlati ügyességekkel felvértezett, tár-
sadalmi összekapcsolódásokban jártas 

egyéa még az el nem képzelt, isme-
retlen mezőkön is foglalkozást, szép 
jövedelmet hozó termelési ágazatokat 
tud elővarázsolni. Vájjon, el tudta 
volna e hinni valaki — hogy éppen a 
saját életemből állítsak egy kis pél-
dát — mikor a háború végével, magam 
is, több tisztviselőtársammal együtt, 
fizetés és jövedelem nélkül maradtam, 
hogy két éven át 600 négyszögölnyi 
köves talajú, árendába vett földaek 
terméshozamából tartottam fenn ma-
gamat és családomat? Aki látta a 
hármas keresztnél haszonbérbe vett 
földterületen, csákánykapával végzett 
kertészkedésre előkészítő, földmivelési 
munkámat, a szemlélők jó nagyrésze 
észbeli állapotom megbibbanásáról be-
szélt, nem sejtve azt, hogy létezhetik 
egy olyan talaj és olyan növény is, 
amelyik szívesen veszi, ha mélyen ri-
golirozott földben termelik, a tenyérnyi 
mélységű talaj helyett. S csak az augusz-
tusi dus paradicsomtermésnek lát-
tára jajdultak fel, hogy hiszen ez az 
ember nem az eBzét vesztette el, hanem 
könyöradomány helyett, pirosodó para-
dicsomai tízezreinek vevőiül nyerte 
meg az egész város közönségét, s 
Arad és Bánság helyett, jó részben 
most maga látja el a város kamráinak 
nagy részét befőzendő, elsőrendű pa-
radicsom-gyümölcsökkel ; egy egy esz-
tendőre szóló jövedelmet hozva össze 

maga számára is, ezen termelése 
révén. Ekko" már senkisem a szána-
kozásra méltó embert látta a hármas 
kereszti piradicsomkertben, de a kez-
deményező és a legmesszibbmenő ki 
termelésre törekvő szorgalmat -kellett, 
hogy megbámulja, a szakszerű tanul-
mány elismerése mellett. Ilyen és 
ezekhez hasonló felszárnyalást százat 
és százat mutat a mindennapi élet, 
hogy ctupán még egy példával álljak 
elő: 

Ugy hiszem, mindenki ismeri 
hallgatóim közül Páter Béla dr. ko-
lozsvári gazdasági akadémiai profesz-
szor gyógynövény-kultuszát, melyről 
bátran elmondhatjuk, hogy ez a gyógy-
növényvilágba befurakodott ur, a 
gyógynövények kitermelésével, azok 
használhatóságának kitanulmányozásá-
val és forg&lombahozatásávai, nemcsak 
az emberiség millióit enyhili beteg-
ségében, de a maga számára is jó-
kora vagyont gyűjt össze, e növények 
összeszedése és eladása révén. S most 
mindenki kérdezheti ismét, hát mi 
miért nem tudunk a hársfa virágából, 
az ezerjóf&ből, vagy a székfű virágá-
ból milliókat csinálni? Mert nem va-
gyunk ezekhez szellemileg felkészülve, 
mi azokat csak látjuk, de semmi ér-
téküket nem ismerjük, nem sokra be-
csüljük. 

Emiitettem, hogy a szellemi kép-
zettséggel, társadalmi műveltséggel 
rendelkező egyének Isten rendelését: 
az emberek egymás iránti szeretetét 
jobban tudják betölteni, minek nyo-
mában közösség, együttes munkálko-
dás és intézmények sokasága keletke-
zik. Mentől több az embereknek egy-
más iránti bizalma, megbecsülése és 
szeretete, annál több áldásthozó in-
tézmény fakad azok nyomában, melyek 
minden irányban segítik az emberisé-
get előbbre, több jó eredmény eléré-
sére. S ki vitathatná el, hogy az em-
berek szellemi csoportosulása, szövet-
kezése egymásután eredményezi az 
emberboldogitási intézmények hosszú 
sorozatát, a igazolják, hogy csak azon 
népek tadnak boldogulni, akik szel-
lemi fölénnyel rendelkeznek Isten 
többi teremtményei fölött. 

Ha tehát szellemi képzettségűn-
ket és általános műveltségünket olyan-
nak látjuk az emberi életben, mint 
pusztában tévelygők Bzámára a biztos 
irányt mutató vezérlőcsillagot: fel-
ismerjük a való tényálláBt, hogy az 
ember életébea nem egyedül a testi-
ség fontos, hanem a lélek kiművelése, 
a tudás tárházának -bármilyen kis 
mértékű adagokban való töltögetése, 
mely még az uzsorás kamatoztatásá-
nál is többet jelentő befektetés, kin-
cseket érő. örökös jellegű tőke meg-
szerzése. Érdemes dolog tehát, mart 
életpályánk legfőbb tartó oszlopa: a 
szellemi kincsek megszerzése és azok 
állandó gyarapítása, úgyszintén ezek-
kel párhuzamosan a társadalmi köve-
telmények megismerése és betartása. 
S miután sem az egyiket, sem a má-
sikat nem lehet máról-holnapra, más 
munkáink végzésének időmérete sze-
rinti gyors ütemben elsajátítani, ha-
nem csakis lassú idő alatti, kitartó 



szorgalommal és komoly odaadással, 
igy e kincsek gyűjtögetése kezdetét 
veszi már születésünkkel, ez édesanya 
gondos iráoyitó befolyásával, folytató-
dik az iskolai nevelő oktatással, majd 
az életpályákra elökészitő munkakör 
megismerésével és gyakorlatilag tör-
ténő elsajátításával, azután pedig ál-
landó jelleggel, az élet utjain további 
önképzésünkkel éa önművelésünkkel. 

Az ifjúság nevelő-oktatására tör 
vényileg szervezett intézményeink ál-
lanak fenn: az iskolák, amelyekből 
hamarább, vagy később kikerülő közön 
ség további szellemi és lelki oktatásá-
ról, már az egész életen át, kiki maga 
kell, hogy gondoskodjék. Tudva, hogy 
a magárahagyatottság mindig vissza-
fejlődést eredményez, ennek megakadá-
lyozására, a lelkivilág megszerzett kin-
cseinek megtartására és tovább fejlesz-
tésére kell megszervezni mindenhol: a 
társadalmi szabadoktatást, vagyis a 
szabad liceumi előadások sorozatát, 
mely nemcsak egyirásyban nyújt felvi-
lágosító és állandóan képző ismerete-
ket és ad nevelő jó tanácsokat, hanem 
az életre szóló tudnivalókat összesű-
rítve hozza esetről esetre, rendszerint 
szivet nemesítő művészi ének-, zene-
és szavalati műsorszámokkal. 

Ha tehát megállapítjuk a nevelő-
dés és szellemi képzés nelkülözhetet 
leuségét s azt végezzük is a születés-
től az életpályákra, vagyis az önfenn-
tartás útjára való lépésig: csak hely-
telen megítélés, téves felfogás azt hir-
detni és követni is, hogy az önállósodás-
tól kezdve, már hagyhatjuk szellemi 
életünket önmagára, parlagosodó pusz 
tulásra s bőven elég, ha csupán a test 
fenntartó táplálék megszerzéseért fut-
juk a napi robotot, a szellemi élet bár-
mily kis mértékű táplálása pedig már 
csak fényűzés és szükségtelen erő- és 
idővesztegetés. Minthogy ped'g a tör-
vény ezen időbeli tovább és önképzés-
ről nem intézkedhetik: a társadalmi 
közös érzésnek, együttes feleszméiés 
nek kell kimondani, erkölcsileg kötelező 
törvényképpen, hogy a népek szellemi 
továbbképzését, az iskolák kötelező 
munkája u'án sem szabad felhagyni, 
egyetlen évig is szünetelőbe engedni, 
hanem, mint a megnyitott villamos áram 
rendszeres működése, ugy az ember 
Bzellemi életének táplálása is, kopor-
sónk bezártáig, folyamatos kell, hogy 
legyen. És nem szabad, nem lehet meg-
engedni, hogy az emberiség kulturálása 
csupán az iskolák által nyújtott ered 
ményekkel maradjon, hanem ezeket min-
den tekintetben csak alapvető, általá-
nos jellegű előismereteknek tekintsük, 
amely tudásunkon építsük fel az élet-
ben szükséges összes szak- és vezérlő 
ismereteinket, tudásainkat. 8 ha e kin-
cseknek birtokába jutottunk és felis-
mertük továbbtanulásunk életfontosságú 
szükségességét: hogy az együtt élő né-
pek nemcsak egyedenként szereznek 
szellemi kiemelkedettséget, de az egész 
közösség a közművelődés utján előre 
megy s ennek nyomában az élhetést 
adó intézmények sokaságai, ugyszólva, 
gombamódra bőnek ki az ismeretlen 
semmiségből, melyek kenyérszerző fog 
lalkozástunk űzését nemcsak megköny 
nyitik, de hozamaikban is gazdsgab 
bakká teszik, végeredményében elértük 
törteténeink kijelölt célját. Vagyis: tes-
tünk eltartását és lelkünk kifinomult 
éltetését, melyek együttes harmóniában 
adják az ember földi boldogságát, a 
boldog élet számtalan változatát. Ezen 
cél felé vezet minket mindnyájunkat a 
társadul mi szabadoktatás, vagyis az 
ennek révén nyerhető önképzés és ön-
müvelés, hogy szerezzünk mentői több 
világos ismeretet, tágabbkörü tudást 
az erkölcsi életben és a tudományok-
ban egyaránt. 

Ez tehát a szabad liceumi oktatás 
megszervezésének igazi lényege. 

(Befejezés a jövő számban.) 

A színház beffjezó előadásai: 
Vigh Ernő és Vákár Vilmos jutalom-
játékai a közönség nagyszámú részvé 
tele mellett folytak le. A jutalmazotta-
kat meleg ünneplésben részesítette a 
közönség 8 ajándékokkal halmozta el. 
A jutalmazottakon kivül az utolsó este 
még aragonit-emléktárgyakat kaptak: 
Páiffy Oly. Ágoston B ba és Jódy, 
mint a közönség kedvencei. A közön-
ség figyelmét Vákár Vilmos köszönte 
meg búcsúbeszédében. A színtársulat 
Sepsiszentgyörgyre ment, ahol kedden 
kezdődött meg a BZÍŰÍ szezon. 

Medgyaszay Vilma nálunk. 
Madgyaszay 1 „Van-e, ki e nevet 

nem ismeri ?" — kérdezhetnék mind-
járt az ismert versidézet kínálkozó 
szójátékával mi is. Műveltebb, sőt csak 
imiolvasni szokott ember is aligha 
van, tehetnők hozzá mindjárt, mert 
az ily valaki még akarva sem igen ke-
rülhette el, hogy a világhirü előadó-
művésznőről, a magyar kabaré müvé 
szét, a chanson-éneklés ez elsőrendű 
csillagáról, reprezentás megszemélye-
sítőjéről, akarva, akaratlanul, ne kell-
jen tudomást szereznie. Nem is azért, 
hogy a nevet megismertessük, inkább 
csak rendes regisztrálói kötelességünk 
folytán, mondhatnók : szinte szokássze 
rüen ejtünk — idejövetele feletti örí-
műnk kifejezése mellett — néhány 
szót az ő pályájáról, a magyar művé-
szetben irányt képviselő jelentőségéről. 
Ennek az érdekében a háború előtti 
évekbe kell gondolatban visszamennűnk, 
a magyar kabaré kezdőkorába, a mikor 
külföldi mintára, de a viszonyokhoz 
teljesen átformálva, Nagy Eadre és 
még néhány fiatal pesti író, költő meg-
alapította a maga kiB első kabaré színhá-
zát. A szellemes és csipkelődő, a napi 
aktuálitásokba is bekapcsolódó apró-
ságok — jelenetek, chansonok — az 
újszerűség friss bájával hatottak, ötle-
teik szájról-szájra jártak, a közéleti 
előkelőségek kifigurázasáo az emberek, 
maguk az illetők is, jóizüeket nevettek. 
Vidéken pedig a Pestet megjárt isme 
rősökhöz intézett kérdések egyik leg-
elsője ez volt: Voltál-e a Nagy Endre 
kabaréban, hallottad-e Medgyaszayt ? 
Mert ő, Medgyaszay Vilma, lett mind-
járt az elején, — az ő megvesztegető 
bájával, lobogó temperamentumával, 
páratlanul sokszinü és fiaomságu elő 
adómüvészetével — ennek, az azóta 
széltébéu ismertté vált, önálló műfajjá 
kialakult művészetnek a legnépszerűbb, 
mindenki által megcsodált népszerűsí-
tője Ezen a téren ma már világhíres 
ség is, ugy hogy — amint nemrégiben 
olvastuk — egyszer, „amikor a berlini 
Hochschule für Másik az ének zene 
fejlődését egy történelmi hangverseny 
ciklusban mutatta be a leghiresebb né 
met énekesek közreműködésé ?el: a 
chanson-műfajt a magyar Medgyaszay 
Vilmára bízta." 

Ezek után tehát, ismételjük, csak 
örömüciket fejezhetjük ki, mindnyájan, 
az ó nálunk teendő látogatása filött, 
s számunkra más vá!asztás alig lehet, 
mint mindenkinek, aki csak teheti, el-
menni az ó november 25 ikén, csü-
tör ökön tartandó „egyetlen chanson 
estélyére! 

Bővebb részleteket, műsort a pia 
kátok tartalmaznak 1 

HÍREK. 
Nov. 20. 

Viola Sándor dr. 25 éves 
ügyvédi jubileuma. 

Egy érdemes férfi jelentős közéleti 
tevékenysége, munkássága kapott leg 
utóbbi nevezetes életfordulója alkalmá-
val szép és méltó elismerést. Viola 
Sándor dr., Sz.-keresztur és vidéke ma 
gyarságának egyik legismertebb, leg 
tekintélyesebb vezető alakja 8 mint 
ügyvéd is egyike a legjelentékenyeb-
beknek, most érkezett eí ügyvédi mü 
ködésének 25 éves fordulójához. Ezt az 
alkalmat használták fel ügyvédtársai, 
hogy módot találjanak az iránta érzett 
megbecsülésük, rokonszenvük kifejezé 
eére, miért is e célból f. hó 16 ikán, 
kedden Kereszturon szép ünnepséget 
rendeztek tiszteletére. Az ünnepségre 
leutazott ez ügyvédi kamara udvarhelyi 
tagjainak legnagyobb része is. Élűkőn 
Jodál Gábor dr. kamarai einök d. u. 6 
órakor az ünnepeltet lakásán, meleg, 
szép szavakban üdvözölte, méltatva az 
ügyvédi pálya és közéleti munkálkodás 
jelentőségét s az ünnepelt által ezen 
a téren elért eredményeket, egyúttal a 
kartársak nevében szép emléktárgyat 
adott át neki. Viola Sándor dr. meg-
hatottan, közvetlen szép szavakban kö 
szönte meg a megemlékezést. 

Este 9 órakor a kaszinóban volt 
népes és igen kedélyes lefolyású ban-
kett, amelynek jó hangulatát az ízletes 

konyha és borok is nagyban fokozták. 
Itt a kartársak nevében egy díszes 
emlékalbumot Ferentzy Gábor dr. ke-
resztúri ügyvéd adott át, ötletes és 
közvetlen üdvözlés mellett az ünne-
peltnek, mire Viola Sándor dr. ismét 
szépen válaszolt. Ezeritivül is még 
több kedélyes felköezöntŐ hangzott el, 
melyek közben a meleg ünneplés a 
késő éjszakáig tartott. 

Meghalt Constantinescu volt 
miniszter. Alecu Gonstantinescu, a 
liberális kormány volt földmivelésügyi 
minisztere, 67 éves korában meghalt. 
Kora fiatalságától kezdve változatos 
politikai pályát járt be, többféle mi-
niszterséget viselt, igy volt föidmive-
iési, belügyi, iparügyi miniszter, ezen-
kívül egyik leghatalmasabb oszlopa a 
liberális pártnak, bizalmasa a Brati-
anu-testvéreknek, ura az ország egyik 
legnagyobb — többszázmilliós értékű — 
vagyonának, amellett, hogy ó volt az 
is, a ki az agrárreform szigorú végre-
hajtása során kedélyesen vágta ünnepi 
ekéjét a magyar egyházak és közép-
birtokosok kis birtokaiból kihasogatott, 
elreformált földekbe is . . . 

A népfelkelői szemle megtar-
tásáról már korábban megemlékeztünk. 
A rendőrség ezúttal az érdekelteket 
saját érdekükben ismét figyelmeztetni, 
kívánja, hogy a városi tanácsház helyi-
ségében megtartandó szemlére decem-
ber hó 4 ikén az 1902—1906, 5-ikén 
az 1907—1912, 6-ikán az 1913-1918, 
7 ikén az 1919—1923 eorozási évfo-
lyamba tartozó városiak, 8 ikán pedig 
az összes fenti évfolyamokba tartozó, 
Fircád, Sükő és Lengyelfalva község 
beliek tartoznak megjelenni, magukkal 
vivén vonatkozó okmányaikat is. 

Eljegyzés. Barabás Erzsike és 
Gsiszér Gábor k. tanitó (Csíkszentki 
rály) jegyesek. (Minden külön értesí-
tés helyett.) 

Az Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület november 21 iki, holnapi jubi-
láris (zászlóavatási) ünnepségeinek Bor-
rendje : Délelőtt: 1. Fél 9 órakor gyű 
lekezés a Bukarest kávéház előtt. 2. 
9 órakor zenés felvonulás a róm. kath 
plebánia-templomban tartandó Istentisz-
teletre. 3. Istentisztelet után kivonulás 
a róm. kath. temetőkertbe, a) Borosnyay 
Pál dr. volt föparabcsnok sírjának meg 
koszorúzása. Emlékbeszédet mond: Be 
nedek Géza dr. b) Csillag József volt 
alparancsnok sirjának megkoszorúzása. 
Emlékbeszédet mond: Kabdebó József. 
— A Bukarest szálloda színháztermé-
ben délelőtt 11 órakor díszközgyűlés. 
1. Elnöki megnyitó. Tartja Nagy La-
jos dr. főparancsnok. 2. Az egyesület 
történetét ismerteti: Soó Gáspár titkár. 
3. A zászlót megáldják: Vajda Ferenc 
ref. enperes BMöni Vilmos unit. espe-
reB, Mictes János luth. lelkész. 4. Szeg 
beverések. 5. Z íszlótartó választása. 6. 
Üdvözlések. 7. A diszgyülést bezárja 
Nagy Lajos dr. főparancsnok. 8. Dél-
után 4 ójakor térzene a piactéri városi 
kis parkban. — A Bukarest szálloda 
színháztermében este pont 8 órakor: 
műsoros estély. Ennek műsora: 1 Nyi-
tány. Htlász Róbert zenekara. 2. Pro-
log. Irta : Embery Árpád fflgimn. tanár. 
Elmondja: Gáffy Z uzsika. 3. Éaekel 
a Székely Dalegylet. 4. „Papa vizsgá-
zik", vígjáték 2 felvonásban. Szere-
pelnek : Török Ferenc, Kapcza Ignácné, 
Molnár Gergely, Papp Emii, Űagár 
Manci, Bodrogi Balázs. 5. Szaval: 
Szabó Gyula. 6. Éaekel: a Székely Djtl 
egylet. Műsor után tánc reggelig. 

A táblai főügyész városunk-
ban. Manea, a marosvásárhelyi tábla 
melletti vezető főügyész tegnap, pén-
teken városunkba érkezett, hogy itt a 
felügyelete alatt álló hivatalokban meg-
tartsa a szokásos évi vizsgálatot. Dél-
előtt az ügyészséget, délután pedig a 
vizsgálóbíró hivatalát vizsgálta meg. 

Kivetették a róm. kath. egy-
házi járulékot. A róm. kath. egyház 
ez uton is értesiti híveit, hogy az egy 
házi járulék kivetése befejezést nyert 
és a kivetésről valamennyi egyházköz 
ségi tag értesíttetett. Ha valaki „Ér 
tesités" t, kézbesítési hiba, vagy bár 
meiy más ok miatt nem kapott volna, 
ezek részére a kivetési lajstrom meg-
tekinthetés végett közszemlére ki van 
téve 8 napon át Stemmer V. DSnes 
pénztárnoknál Str. Princ!pesa Maria 
(Szent Imre-utca) 27. sz. a. azon cél-
ból, hogy mód nyujtassék Bérelem ese-
tén a felebbezésre. 

Ügyvédi hir. Gönczy Gábor dr* 
helybeli ügyvéd tárault Molnár Imre dr. 
ügyvéddel. 

A prefeotusi tan&os gyűlése. 
Az uj közigazgatási törvény utján kre-
ált prefectusi tanács, melyben a külön-
böző közhivatalok főnökei mellett a 
vármegyei tanács állandó választmá-
nyának tagjai is részt vesznek, Crlstea 
közig, vezérfelügyelő, delegált prefectus 
elnöklete alatt f. hó 16-án, kedden 
tartotta meg gyűlését. A különböző 
hivatalok főnökeinek szeptember és 
október hónapokra vonatkozó jelenté-
seit a tanács tudomásul vette. Az ál-
lamépitészeti hivatal főnökének jelen-
tésével kapcsolatosan a prefektus szóvá 
tette az állami utak „elviselhetetlen" 
állapotát éB kérte Ottovay áll. ép. hiv. 
főnököt, hegy a következő gyűlésre 
készítsen egy tájékoztatót, hogy a vár-
megyénkben levő állami utak udvar-
hely-gyergyói és udvarhely—parajdi sza-
kaszainak javítása mekkora költBéget 
igényelne. A hivatalfőnök a kérdésre 
nyomban válaszolt; mintegy hárommil-
lió leura volna szükség a fenti útsza-
kaszok javítására és egyben azt is be-
jelentette, hogy nem tartja könnyen 
keresztül vihetőnek az említett útsza-
kaszok egy évben való kijavítását, mert 
az állami költségvetésbe felvett) nyolc-
vanmillióból vármegyénknek nem fog-
nak 3 milliót folyósítani. A felvilágo-
sítások után Gristea prefectus és Seb6si 
dr. képviselő, mint a vármegyei állandó 
választmány tagja abban állapodtak 
meg, hogy a szükséges öBszegek kiutal-
tatása céljából személyesen fognak el-
járni a kormánynál. 

A vármegyei árvis- és tüz-
károsnltak segélyezése. Illetékes 
helyről nyert értesülésünk szerint, D. 
Gristea prefectus megkezdette a kor-
mány által adományozott 100.000 leu 
összegű árvizsegély kiosztását. Ediig 
a helyszínén megejtett vizsgálat ut&n 
a következő összegeket osztotta ki: 
Peteken összesen 11.500 leüt, Paraj-
don 3000 leüt, Zetelakán 27.700 leüt 
és Bethlenfalván 9100 leut. A még 
fennmaradt 48.700 ieu teljes egészében 
a zetelaki tüzkárosultak között fog fel-
osztatni. A helybeli kereskedótársulat 
által a folyó évben a zetelaki tüzká-
rosultak részére gyűjtött 8370 leu és 
az ugyanezen célra rendezett templomi 
hangverseny tiszta jövedelméből begyült 
4150 leu összegeket Pop dr. subprefec-
tus már régebben átadta a Zetelakán 
működő segélyzó bizottságnak, mely 
ezen összegeket az ott ez évben tete-
mes' tűzkárokat szenvedetteknek fogja 
kiosztani. 

Az udvarhelymegyei róm. 
kath. tanitók egyesülete f.  hó 
18 án tartotta meg őszi közgyűlését 
városunkban a róm. kath. elemi iskola 
helyiségében. A közgyűlést megelőzőleg 
Mercz Margit és P. Alfonz mintatani-
táat tartottak. Az előbbi az Abc taní-
tásáról, az utóbbi pedig a szögtanról. 
Mindkét előadást a biráló bizottság 
tagjai valóban mintatanitásnak nyilvá-
nították. A közgyűlést Veress Donát 
elnök nyitotta meg a tanítóság köteles-
ségeit fejtegető beszéddel. Majd Lázár 
Albert lövétei tanitó az abstinens moz-
galomról, Gagő Simon szentiéleki plé-
bános pedig a papok és tanitók har-
monikus együttműködéséről tartottak 
nagy figyelemmel hallgatott előadást. 
Hozó János Bzentegyházasfalvi  tanitó 
a fiíetés- és nyugdíjügyet ismertette, 
amellyel kapcsolatban elhatározták, 
hogy sérelmeiket képviselőik utján a 
statu'gyülés elé fogják terjeszteni. Vé-
gül a fegyelmi bizottság tagjait válasz-
tották meg, amely után a közgyűlés 
véget ért. 

Halálozás, ózv. Csécsi Nagy 
Károlyné Hodgyai Bedő Johanna, mint 
sajnálatoB tévedés miatt, elkésetten 
értesülünk, élete 86 ik, özvegysége 
35 ik évében, hosszas betegség után 
október 20 án Oklánd községben elhalt 
b 22 én helyeztetett öröknyugalomra 
református Bzertartás szerint. A tisztes 
szép korban elhalt úrinő néhai férje 
Csécsi Nagy Károly, Olthéviz község 
egykori érdemes körjegyzője volt s 
irodalmi tevékenységet is fejtett ki. 
özvegye leányánál, Török Sándornénál 
töltötte el özvegységének legnagyobb 
részét, folytonos munkásság közbea, a 
legutolsó évig közszeretet éa tiszte-
let által véve körül. Halálát nevezett 
egyetlen leányán kivül három fia: Cs. 
Nigy József, Cs. Nagy János és Cs 
Nagy Károly, valamint ezek családjai, 
gyermekei és kiterjedt rokonság siratják, 



A Filharmonikus Társaság 
jövő heti próbái: hétfőn: női kar, 
szerdán: férfi kar, pénteken: zenekar. 

A kollégium ismeretterjesztő 
előadásai. Felkértek az alábbiak 
közlésére: Egy múltkori lapszámban 
közölt híradásunk nyomán tudatjuk a 
nagyközönséggel, hogy a református 
kollégium tanári kara ismeretterjesztő 
előadásainak sorozatát f. hó 24 én, 
szerdán este fél 9 órai kezdettel in-
d'tja meg, a ref. koll. imatermében, 
mely alkalommal Gönczy Lajos nyug. 
igazgató fog „Az emberi test szépsé-
gei" cimen nagyon érdekes felolvasást 
tartani. A többi előadások minden hét 
szerdáján ugyanebben az időben lesz-
és pedig dec. 1 én Lévay Lajos koll. 
tanár fog Székelyudvarhely történeté-
vel megismertetni; míg dec. 8 án Gsefó 
Sándor koll. igazgató fogja a relativi-
tás elméletét népszerű modorban fej-
tegetni. Ezekről, valamint a későbbi 
előadásokról az összefoglaló tájékoz-
tatók, melyek egyúttal meghivóul is 
szolgálnak, a napokban már expediál-
tatnak. Az előadások díjtalanok lesznek, 
csupán fűtés és világítási költségek 
megtérítése címén fogunk tetszéssze-
rinti, önként felajánlott összegeket 
szedni. Ugy az első, mint a többi elő-
adásokra ez uton is meghívjuk a nagy 
közönséget. Hisszük, hogy e komoly 
törekvésünket a közönség élénk érdek-
lődése fogja honorálni. A ref. koll. 
igazgatósága. 

A vadásztársaság felkéri tag-
jait, hogy az 1926 január 1-től, a mai 
napig elért vadászeredményeket azon-
nal jelentsék be a társaságnak (Vár-
megyeháza 35. sz. szoba). 

A Polgári Önképző által uj 
életre hívott szabad líceumi előadások 
elseje november 14 én, vasárnap volt 
a ref. kollégium imatermében. Hogy a 
világháború óta szüneteld szabadelő-
adásoknak mekkora fontosságuk volt 
a múltban, azt vitatni fölösleges. Ak-
kor volt is érdeklődés az előadások 
iránt: a régi városház nagyterme nem 
egyszer bizonyult szűknek az érdeklő-
dők befogadására. A tanulni vágyás, 
s az ismeretek szerzésére való hajlan-
dóság talán nagyobb volt fiatalsagunk-
ban B általában azokban, kik így in-
gyen juthattak az életben nagyon fon-
tos oly tudnivaló dolgok eltanulásához, 
melyek máskülönben részükre megköze 
Hihetetlenek volnának. A világháború 
mintha itt is felfordulást eredménye-
zett volna: csodálatosképpen az a ne-
mes intenció, melyet az önképző ve-
zetősége, élén agilis elnökével: Kas-
say F. István dr.-ral az ügy érdekében 
kifejt, — sokkal, de sokkal nagyobb 
érdeklődést érdemel meg, mint volt az 
első előadás alkalmával, az ürességtől 
szinte kongó teremben. Pedig az elő-
adás ideje (d. u. 2 óra) is alkalmasan 
van megválasztva, mert — mint mon-
dani szokás — „más némü elfoglalt-
sága" sem igen akad ilyenkor az em-
bernek. Azt az egy, esetleg másfél óra 
időt minden tudni vágyó egyén kisza-
kíthatja vasárnap délutáni idejéből. Az 
egylet kebelében alakult bizottság, 
mely az előadásokat rendezir — el-
ismerésre méltó buzgósággal azon 
fáradozik, dolgozik, hogy jövőre na-
gyobb legyen az érdeklődés is, mely 
ben már meg is volna eme fáradozá-
suk elismerése. — Kassay dr. elnök lel-
kes megnyitóbeszéde után a Székely 
Dalegylet énekelt, a nála már meg-
szokott szép összhanggal egy Petőfi-
dalt, melyben a basszus is nagyon 
szépen érvényesült. Azután Gyerkei 
Mihály áll. tanító, volt igazgató tar-
totta meg szabad előadását — me.yet 
lapunk más helyén közlünk — „A 
társadalmi szabadoktatás lényege és 
szervezete" címmel. Az alapos készült-
séggel megirt, tartalmas tanulmány 
figyelmet érdemel. Fülöp Áron: „Bo-
dolai Márton" cimü székely balladáját 
Rájk József szavalta el meleg átér-
zéssel. A műsort sz elnök köszönő és 
buzdító szavai zárták be. Bíró Sándor 
koll. tanár nov. 28 án tartja előadásat 
a Solymossy-emlékünnepéllyel kapcso-
latban. Kezdeti idő és hely ugyanaz, 
mint előbb. 

Ounea Jánost, az államépité-
szeti hivatal volt titkárát, a helybeli 
törvényszék, megvesztegettetés cimén, 1 
havi fogházra és 3 évi hivatalvesztésre 
ítélte, amaz ismeretes vádak alapján, 
melyek szerint Gunea több utkaparótól 
különböző pénzösszegeket csikart ki, 
azért, hogy érdekükben eljárjon. Ugy 
az elitélt, mint a vád képviselője feleb-
bezett az itélet ellen. 

A helybeli rőm. kath. főgim-
názium ifjúsági kongregációja f. hó 
28-án eBte 8 órai kezdettel az intézet 
tornatermében Szent Alajos szentté ava-
tásának emlékére nagyszabású műsoros 
ünnepélyt rendez. 

A szegények nagy apostolá-
nak, a középkor egyik legnagyobb 
szentjének: Szent Ferencnek emléke-
zetét, halálának hétszázados évfordulója 
alkalmából, a közönség nagy érdeklő 
dése mellett szépen sikerült ünnepély 
keretében ünnepelte meg a leánykongre-
gáció f. hó 14 én este a főgimnázium 
tornacsarnokában. Az ünnepély közép-
pontja P. Boros Fortunát dr. mélyjá-
ratu ünnepi beszéde volt, amelyben a 
szociális élet eddig még utol nem ért 
nagy egyéniségéről rajzolt felemeló, ma 
is követésre méltó képet. Az ünnep-
ségnek méltó kiegészítői voltak Pillich 
Janka és Mihály Bözsi mély átérzéssel 
előadott szavalatai, Eábdebó Nuai routi-
nos melodráma-előadása Hann Manci 
simulékony zongorakisérete mellett és 
Imre József kiváló technikájú hegedű-
szólója Gáborné Frank Aranka szaka-
vatott zongorakisérete mellett. Az ün-
nepélyt Szent Erzsébetet ábrázoló élő-
kép fejezte be. 

Ax Új földesúr, Jókainak a leg-
szebb, a legszivrehatóbb regénye, amely 
már annyiszor sajtolt könnyet az olva-
sók szemébe s amely a világ minden 
müveit nyelvén hirdeti az ő csodás el-
beBzélő képességét, Hevesi Sándor mű-
vészi átdolgozásában, mint színpadi al-
kotás is annyira kitűnő, hogy a na-
gyobb színházaknak állandó müsorda-
rabja. Ezt a megindító, bájos és meg-
ható jelenetekben gazdag darabot adja 
elő a főgimnázium tanári kara és ifjú-
sága városunk kiváló női műkedvelői-
vel december 11-én teljesen korhű disz 
letezésBel. Az előadás valóságos szen-
zációja lesz kisvárosi életűnknek. 

x Az erdőgondnokság tudo-
mására hozza az Összes erdőbirtokosok-
nak, hogy 6000 klgr. fényőmag-készlet 
van a csíkszeredai erdőigazgatóság ren-
delkezése alatt, amelyből a szükséglet-
hez mérten minden erdőbirtokosság és 
magán-erdőbirtokos is részesittetni fog. 
Akinek fenyőmagra van szüksége, sa-
ját érdekében jöjjön az erdőgondnok-
Bágok főnökeivel érintkezésbe minél rö-
videbb idő alatt, ahol a szükséges fel-
világosítást megkapja. 

A postai bejárónál levő foly-
tonossági hiányra vonatkozó multheti 
panaszos levéllel kapcsolatban azóta a 
postahivatal főnökétől is levelet kap 
tunk. Ebben előadja, hogy a posta hi-
bátlan működése érdekében ittléte óta 
mindent megtett, a bejáró kijavíttatása 
azonbán nem az ö, hanem az épület 
tulajdonosának a feladata, kit azonban 
ez iránt idáig hiába keresett meg. Va-
lamint eredménytelen maradt a posta-
igazgatósághoz intézett felterjesztése 
is. Házilag pedig a javíttatást nem vé-
gezheti el, mert erre pénzbeli fede-
zet nincs. 

Hirsoh Hugó dr. csíkszeredai 
szanatóriuma. Csíkszeredából érte 
sitenek: Itt, ahol egészségügyi intéz-
ményekben olyan szegények vagyunk, 
különös fontosságú az a teremtő éB 
valóban áldozatba munka, amellyel 
Hirsch Hugó dr. a csikazeredai köz-
Bórház nagynevű Bebészfőorvosa váró 
aunkban megteremtette szanatóriumát 
Régi/terve  volt Hirsch dr. főorvosnak 
egy olyan modern felszerelésű szana 
tórium létesítése, amely a sebészet 
gyorsiramu fejlődésével összhangban 
áll. S ma, Csíkszeredában, a Főtéren, 
készen áll az a nagy munka, amely 
nem Csíkszeredának, hanem állithaéjuk, 
bármelyik nyugati világvárosnak is dí-
szére válna. A legmodernebb felszere-
lésű, tűkörcsillogásu hatalmas reflekto-
rokkal biró operációs terem, az ide 
nyíló Röntgen-terem, a legegészsége-
sebb elhelyezésű, minden kényelemmel 
berendezett világos betegszobák, für-
dók, amint belehelyezkednek a folyo-
sók, társalgók, lépcsőház, Bzékelymoti-
vumokkal, remek kasdalókkal tarkított 
Ornamentjébe, a szemlélőben a földi 
paradicsom impresszióit keltik. Kiegé-
szítője ennek a képnek a szanatórium 
udvarán készített művészi értékű ter 
rasz a mögötte elterülő fenyves kert-
helyiséggel. A szanatórium, mely ok-
tóber hó 14 én nyilt meg, sebészeti és 
női betegBégek, kivételes esetekben mái 
betegségek Bzámára ia rendelkezésre 
áll; nemi- éB elmebetegségek kivételé 
vei. Az ápolást a Szent Vince-rend 
irgalmas nővérei végzik. 

Róza néni. 
Róza néni áldott lélek, 
Soh'ie önti el a méreg. 
Minden acava csengő malaszt, 
Szája rosszat ki nem szalaszt, 
Csupa jóság, csupa erény, 
Csak egy hibája van, szegény 
Nem lát túl az orra hegyén. 
Vala neki egy lakója, 
— Kinek úgy hozta a gólya — 
Volt két vásott nebutója. 
Marci — Juci ezek azok, 
De mivel hogy 5k már nagyok, 
3 nem hajlottak a jó szóra, 
Nem állhatta őket Róza. 
Ha méglátta, köpött egyet haragjába, 
B elkezdette mondogatni agy magába: 

„Húzd meg magad, kutya kölyök, az ingyen 
[lakáaba 111 

Azért laktök potom árért fényes palotámba." 
Dúlt fúlt, mint egy mérgea pulyka bőszült 

[haragjába, 
Kapta magát és a kútat lakattal lezárta, 
Ne igyanak ingyen vizet az 5 udvarába. 
Egyszer aztán az özvegynek nem volt más 

[mit tenni, 
KttkMlőre két kártyával vizért kellett menni. 
Gyanutlanul ballag elé, a elgondolja éppen: 
„Leás, miből ma megmosdani illendően, szépen". 
(Róza néni leaî őtat vederrel kezében 
özvegy ellen boszat forral nagyúri fejében.) 
„Sikerült ma vizet hozni, nem látta meg aenki, 
Nem kell azegéBy kisfiamnak vizért messzi 

[menni". 
Amint éppen elgondolja, a belépne a házba, 
Róza lelkem veder vizet zúdit a nyakába: 
„Nesze neked, ingyen laké 111" 8 mit tad 

szegény tenni ? . . , 
Segítségért rendőr titán kellett nekimenni. 
Szól a rendőr bőas haraggal: „No megállj 

[csak, Rózáit I 
Másvilágén leszel te majd pokolnak lakója." 
— Szomorú az özvegy sorsa, nincsen, ki 

[megvédje, 
Nap-nap után ilyeneknek van azegény kitéve. 

Sfinx. 

KöMőnetnyilvánitá*. Minda-
zok, akik felejthetetlen, jó férjemnek* 
illetve édes atyánknak temetésén résst 
vettek, fájdalmunkban osztoztak, fo-
gadják ez uton is hálás köszönetünket. 
Öiv. Bod Károlyné és családja. 

Egy női karkőtős ezüst órát 
találtak. Igazolt tulajdonosa özv. dr. 
Lányi Imrénénéi átveheti. 

x A városi vállalkozó köteles-
ségének tartja a közönség figyelmét 
felhívni, hogy az ürszékek kihordatása 
nála jelentendő be és ilyen természetű 
munkálatok csak általa végeztethetők 
el. Ellenkező eljárás esetén az érde-
kelteket a rendőrség szigorúan bünteti. 

xTolnay Bándinéről, Med 
gyassay Vilmáról, Janovics Jenő 
drról, SzÜcs Laciról, Hetényi Elemér-
ről és még rengeteg más müvész= elő-
kelőségekről hoz érdekes felvételeket 
a Színház éB Társaság legújabb száma. 
Különösen érdekes cikkei: Tolnay An-
dorné valfolytatott interjúja, a Jan 
Kiepura, a bécsi opera uj csillagáról 
szóié tudósítása, gazdag „Társaság" 
rovata, részletes és föltétlen érdeklő-
désre számottartó budapesti és bécsi 
levelei, a „Pálmay Ilka újságot árul", 
„Nem repatriált Fráter Loránd Magyar-
országba" cimü cikkei, részletes és min-
denre kiterjedő tudósításai az erdélyi 
szinbázakról s a kedvenc rovatok: „Sza-
bad egy szóra kedvesem" és „Kis 
pletykák". Különösen gyönyörű kiálli 
tásbán jelent meg ez a száma a Szín-
ház és Társaságnak, mely egyik leg-
nívósabb képeslapja az országnak. Kap 
ható mindenütt, ára 20 leu. 

x Legújabb kiadású divatlap, 
párisi szalonok remeke, érkezett. Biuz-
szabásu kabátok, kosztümök. Estélyi és 
báli ruhák legújabb díszítéssel, szőrme-
és rojt-díszítésekkel. Csipke- és bár-
sony-ruhák. Mindezeket elsőrangú, leg-
szebb kivitelben készitem. Demeter 
Zsigmond  női divatBzabó. Bul. Reg. 
Ferdinánd (Kossuth utca) 12. 

Kaiser és Dfirrkopf 
varrógépek nagy választékban 
és a legolcsóbb árban 

kaphatók: 
Fritz Károly vaskereskedőnél. 

Gyerekkocsi! 
Alig használt, szabályozható, 
Eka gyártmány, olcsón el-
adó. Cím a kiadóhivatalban. 

KÖZGAZDASÁG. 
Az Udvarhelymegyei Gazdasági Egyesülettől. 

Meghívó. 
A Vára. Gazdasági Egyesület f. 

hó 30-án d. e. fél 11 órakor a kollé-
gium régi épületében tartandó rendes 
közgyűlésére. 

Tárgy: 1. Elnöki megnyitó. 2. Az 
1927. évi munkaterv. 3. A régi hátrá-
lékosok törlése iránti indítvány. 4. A 
közgyűlést 2 nappal megelőzőleg be-
adott indítványok tárgyalása. 

Ha a közgyűlés nem lenne hatá-
rozatképes, a dec. 7-ikén fél 11 órakor 
megtartandó közgyűlés a fenti tár-
gyak felett számra való tekintet nélkül 
határoz. 

Odorhein, 1926 nov. 17. 
As elnökség. 

A szerkesztő Üzeni. 
A lapnak azánt közlemények 

beküldőit, mint már több alkalommal, ezúttal 
ia kérjttk, hogy szíveskedjenek mindig tekin-
tettel lenni a lap technikai előállításának lehe-
tőségére. Ez pedig azt kívánja tőlünk, hogy 
hosszabb cikket csak legkésőbb csütörtök.ín 
délig, rövidebb közleményt pedig legkésőbb 
péntek délutánig fogadjunk el. Lehet, hogy az 
esetleges torlódás igy sem mindig kerülhető 
el. A ki azonban ehhez nem alkalmazkodik, 
minket szinte teljes bizonyossággal elhárít-
hatatlan technikai akadályok elé ailit, melyek 
miatt a közlemény — minden jóakaratunk 
dacára — csak a következő héten jelenhetik 
meg; a mi pedig az ügy érdekének ia kárával 
járhat. — A fenti beküldési határidő megtartását 
t hifdetőinktől is kénytelen kérni a kiadó 
hivatal. 

JMjilttér. 
E rovat közleményeiért a szerkesatő nem vállal 

felelőaaéget. 

Nyilatkozat. 
A Hargita cimü lap 1926 évi november 

11-iki azámának Vidéki erkölcsök rovatában 
Az árvátfalvi despota cim alatt megjelent 
közlemény egyéb ferdítéseire nyilatkozni nem 
kívánok; azt azonban feltétlenül ki óhajtom 
jelenteni, hogy a leirt esetben a király 0 fel-
ségének személyéről egy szót sem nyilatkoz-
tam, a. iránta a legnagyobb tisztelettel és hódo-
lattal viseltetem. 

If  J. Péter M6zes. 

Igen tisztelt Szerkesztő Úri 
Nagyon kérem, szíveskedjék b. lapjában 

a következő helyreigazító sorokat közzétenni. 
A >Hargita« cimü lap nov. 4-ikí számá-

ban a >Eirek< között »Yerekedés a drogéria 
miatt» cimmel személyemmel foglalkozik, a 
ugy állítja be a történteket, mintha én  lettem 
volna a támadó Tamás Simon ellen. A cikkre 
csak annyit jegyzek meg, hogy a firkálás áz 
első szótói az utolsóig szemenszedett hazug-
ság. A tény az, hogy Tamás Simon engem 
orrul  bicskával megtámadott, mielőtt védekez-
hettem velna. Nem én voltam a támadó, a 
hogy a cikk elhitetni szeretné, hanem a meg-
támadott  s miután nálam soha bicska nincs, 
nem is szaladhattam bicskával utána. De utcai 
betyártempókra soha nem vetemedtem a jelen 
esetben annál kevésbé volt okom arra, mert a 
cikkben emiitett egyén, valamint Tamás Simon 
ellen a törvény védelmét vettem igénybe a 
ennélfogva aemmi okom nem volt arra, hogy 
bicskával erőszakoljam ki jogaimat, arra csak 
vagy tuizüllött egyén vagy utcai kapcabetyár 
vetemedhet. |£nnyit óhajtottam a kis fércei-
ményre megjegyezni. 

Csiktaploca, 1926 nov. 11> 
Tisztelettel: 

Csedö Imre birtokos. 

T.. F . . . urnák I 
A »Hargita« folyó hó 10-iki számiban 

megjelent »tizerelmi párbaj* c. cikkéből ha 
ugyan ön irta, hiányzott, azaz hozzá lett téve 
az öa epéje és májának fele... 

Jóindulatalttg figyelmeztetem, szaladjon 
gyorsan, amig nem késő, szanatóriumba orvoz-
hoz  és alapos kezelésnek vesse alá magát, 
hogy kigyógyulva epésebb és jobb májú ripor-
tot Írhasson; de azt se a gyomrából, mint 
szoktat találgatóedit játszva, hogy a következő 
számban legyen, mit helyreigazítani, azért 
a két lenért aoronkint. 

Az Oa számára ajánljuk a kalapácsot és 
harapófogót, azt kezelve jobb megélhetést 
biztosithat magának, ami nem váltós jövőben 
aem fog válni szégyenére. 

Ezennel befejezettnek tekintjük az ügyet, 
semmilyen körülmények között ae fogunk to-
vább nyiltterezni. 

Odorheiu, 1926 nev. kó 
B. Z,, 8s. J. 



x Babaklinika Szabó Ödön 
fodrászfizletében Odorheiu Bul. Reg. 
Ferdinánd 7 szám alatt, hol minden-
féle játékbabát kíjavitnak, a hiányzó 
részeket pótolják. Bibaparókák minden 
színben. Elvillalom műkedvelői  elöadí-
sok masekirosását,  amit személyesen 
végzek, ugy helyben, mint vidéken. 
Nagy raktár színházi parókákban ; kész 
szakálak és bajuszok állanak a miiked 
velók rendelkezésére; paróka kiköl-
csönzés. Veszek vágott és hullott 
hsjat. Toilette-, piperecikkek, korpa és 
hajhullás elleni szerek raktáron. 

Fekete hajtókocsi Közgyűlési meghívó. 

A bőrgyár 

b o 
« 5 

borüzletébe 
egy 4 kö-

zépiskolai osztályt  végzett  fiu 
tánulónak felvétetik.  ^ 

No. 1718—1926. port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziuoii Nr. 3535— 
1926 şi Nr. G. II. 4796-1926 a jude-
cătoriei de ocol din Odorheiu în favo-
rul reclamantului Prima Ardeleană S. 
A. repr. prin advocatul Dr. Hinléder 
Fels Ákos contra Árpad Bertalan pentru 
încassarea creanţei de 768 Lei şi ac-
cesorii se fixează termen de licitaţie 
pe 7 Decemvrie 1926 orele 16 la faţa 
locului îa comuna Zrtea unde se vor 
vinde prin licitaţiune publică judiciară 
cai îa valoare de 8000 Lei. Ia caz de 
nevoie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de încassat 
face 768 Lei capital, dobânzile cu 12°/0 
socotind din 1 Dec. 1925 iar spesele 
până acum etaverite de 1035 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi fost execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi câşigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îa favorul acestora îa senzul 
art. LX. 1881 § 192. 

Odorheiu, la 14 Nov. 1926. 
I>nbb, portărel. 

Egy jó zongorát 
bérbe veszek. 

Cim a kiadóhivatalban. 

(egy vagy két ló számára) közepeB 
állapotban, olcsón eladó. Cim Balevard 
Regele Ferdinánd (Kossuth-ufc*)  69. 
Dila Primăria comunei urb. Odorheiu. 
No. 5045-926 ad a. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorbein—8zékeiyad> arbely 

' A Str. Avram Jancu (Csere-utca) 14 
szám alatti épületes belsőség f. évi 
november 28-ik napján d. u. 5 
órakor a helysrinén megtartandó ön-
kéntes árverésen el fog adatni. — 
Bővebbet dr. Nagy és dr. Szabó 

ügyvédek irodájában. 

No. 1164—1926 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îa baza deciziuoii Nr. 1622 
şi No. G II. 2366-1926 a judecăto-
riei de ocol din Cristur îa favorul rec 
lamantului Cissa de păstrare a jud. 
Odorheiu repr. prin advocatul Dr. Alex 
Viola pentru îocasBarea creatţai de 
7500 Lai şi accesorii se fixwă ter-
men de licitaţie pe 30 Noemvrie  1926 
orele 15 la faţa locului îa CriBtur unde 
se vor vinde prin licitat une publică 
judiciară care, cai, tauri îa valoare 
de 885QO Lei Io caz de nevoie şi sub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
7500 lei capital, dobâizile cu 12°/0 
socotind din 16 Martie 1926 iar spe-
sele până acum staverite de 1516 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la li-
citaţie ar fi fost execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul acestora îa senzul 
art. LX : 1881, § 192 

Odorheiu la 24 Oct. 1926. 
Dubb portărel. 

Kiadó az állomás közeieben 1*5 kat. 
hold rakterület, kényelmes széles 

bejáróval. Esetleg konyhakertészet foly-
tatására is alkalmas. Felvilágosítást a 
kiadóhivatal ad. Ugyanott ablaktokok 
é> ablakok is kaphatók. 

Hirdetmény. 
Olorheiu város elöljárósága eladja 

a tulajdonát képező zetea-i erdő „Si-
kaszó" dűlőjében ledőlt összes fakat 
a helyszínén, 1926 november 21 én, 
11 órakor tartandó nyilvános árverésen. 

Odorheiu, 1926 nov. 13 án. 
Primaria comunei urb. Olorheiu. 

Dela Primăria cömnnei urb. Olorheiu. 
No. 4976^926 adm. 

C o n c n r s . 
Pentru ocuparea postulni de sgent 

sau agentă sanitară devenit vacant la 
Serv. Sanitar ai comunei urbană 
Odorhe'u, publicăn concurs termin de 
15 zile. 

Retribuţiile sunt cele stabilite in 
buget. 

Petiţiile împreuna cu actele de 
capacitate ş! cele prevăzute in art. 7, 
al R'g. Stat. Funcţ se vor inainta 
Primăriei pâoă la 26 Novembrie 1926. 
p. Primar: Şeful serv. sanitar: 
Tamás Dr. Böhm. 

Judecătoria din Odorheiu secţia cf. 
N ui 2337-926 cf. 
Extract din publicaţiune de licitaţie 

Ia cererea de executare făcută de 
urmăritorul Ihász P. Jenő contra ur-
măritei soţie lui Rather Frigyes nă;C 
Nagy Mariska, judecătoria a ordonat 
licitaţiunea execuţională in ce priveşte 

•porţiunea din imóbilele urnoă-itei situ-
ate in comuna Odorheiu circumscrip-
ţia judecătoriei din Odorheiu, cuprinse 
in cf. a com. Odorheiu Nrul prot. cf. 
509 sub Nr. de ord. A f 2 nr. top. 
994, 995 curte şi ca*ă cu preţul de 
strigare da 4664 lei, Nr. de ord. A f 3 
nr. top, 996 curte ş1 cată cu preţul 
de strig. 4664 lei pentru incaBsarea 
creanţei de 5000 lei cap. ş acc. 

Llcitaţ'une se va ţ<ne in ziua de 
19. Jan. 1927 ora 9 in localul orficial 
al Cf. strada Prin. Eliz. Nr. 2 uşa Nr 39. 

Imobilele ce vor fi licitáte DU vor 
fi vândute pe un preţ mai mic de cât 
două treimi din preţul de Btrigare. 

Cei cari doresc fă liciteze sunt 
datori.tă depoziteze ia delegatul jude-
cătoresc 10°/0  din preţul de Btrigare 
drept garanţie in numerar. 

Dacă nimeni nu aferă mai mult, 
cel care a oferit pentru imobil un preţ 
mai urcat de ĉ t cel de strigare este 
dator să întregească imediat garanţia 
— fixaie conform procentului preţului 
de strigare — la aceiaşi parte pro-
centuală a preţului ce a oferit, (art. 
25 XLI. 1908.) 

Odorheiu la 4 Octombrie 1926. 
Dr. Szabó m. p. jndecător 

Pentru conformitate 
impiegat Mora. 

No. 1780—1926 port. 

Felhívjuk mindazokat, kik a meg-
alakítandó Udvarhelyi Háztulaj-
donosok Szövetségébe, mint ta-
gok mar beléptek, vagy belépni óhaj-
tanak. Odorheiun, a Barkóczy-étterem-
ben 1926 november 21 én d. u 3 óra-
kor tartandó 

alakuló közgyűlésen 
megjelenni szíveskedjenek. 

Tárgysorosat: 
1. Az alakulás kimondására határozat-

hozatal. 
2. Az alapszabályok elfogadása. 
3. A tisztségek betöltése. 
4. Esetleges indítványok. 

Olorheiu, 1926 nov. 10. 
Az előkészitő-bizottság. 

Judecătoria din Odorheiu secţia cf. 
Nr. 2115-926 cf. 
Extract din publicaţiune de licitaţie. 

Ia cererea de ex-cutare făcută de 
urmăritorului Farnengel Frigyes contra 
urmăritului Vajda Zsigmond, judecă-
toria a ordonat licitaţiunea din nou în 
baza supraofertei asupra părţi 1/2  din 
imobilul înscris îa cf. a com. Sâmbă-
testi (din circumscripţia judecă'orie 
din Odorheiu) Nrul prot. cf. 266 sub 
Nr. de ord. A + 1 Nr. top. 104 (casă 
de lemn curte şi grădină) înscris sub 
B. 6 pe numele lui Vajda Zvgmond 
cu preţu1 de strigare de 10000 lei, 
pentru încassarea creanţei- de 4748 
iei cipita), spe<e, de proces şi de exe 
cutare de 783 lei 50 bani fixate pâiă 
acum, spese de 258 lei fixate acum 
pentru cererea de licitaţiune precum 
şi pentru încasarea creanţei de 170 
lei capital şi accesorii a firmei Magyar 
Agráf és Járadék Bank Részvénytár-
saság din Budapesta, precum şi pentru 
încasarea creanţei de 17 iei cap. şi 
acc. a oraşului Odorheiu cu consiliu 
ordinar. 

Licitaţiunea se va ţine în ziua 
de 11 Dec. 1936 ora 10 în localul 
oficial Ştrt  Prin. Eliz. Nr. 2. cam. 39. 

Imobilul ce va fi licitat nu poate 
fi vândut pe un preţ mai mic de cât 
două treimi din preţul de strigare. 

Cjî cari doreBc să liciteze sunt 
'datori fă depoziteze la delegatul jude-
cătoresc lO°/0  din preţul de strigare 
drept garanţie, îa numerar Bau în 
efecte Se cauţie socotite după cursul 
fixat îi art. 42 legea LX. 1881, sau 
Bă predea aceluiaşi delegat chitanţa 
constatând depunerea, judecătoreste 
prealabilă a garanţiei şi tă Bemneze 
condiţ'unile de licitaţie (art. 147,150, 
legea LX. 1881. art. 21 legea XL. 
1908). 

Dacă nimeni nu oferă mai mult, 
cel care a oferit pentru imobil un 
preţ mai urcat de cât cel de strigare 
este dator fă integească imediat ga-
ranţia — fixată conform procentului 
preţului de stigare — la aceiaşi parte 
procentuală a preţului ce a oferit. 
(Art. 25 XLI. 1908.) . 

Odorheiu, la 1 Septembrie 1926. 
Máthé m. p. judecător. 

Pentru conformitate: 
impiegat Mora. 

Nr. 570 ex.—1926. 

Publicaţiune de licitatie. Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică că în baza deciziunii Nr. 4896 
şi Nr. G. II. 5626—1926 a judecăto-
riei de Ocol din Odorheiu îa favorul 
reclamantului Soţia 1. Asztalos Dénes 
repr. prin advocatul Dr Jodál Gábor 
pentru încasarea creanţei de 3000 Lei 
şi accesorii se fixează termen de lici-
taţie pe 2 Dec 1926 orele 16 la faţa 
locului îi Odorheiu unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciarăa ste-
legi, Făpune ect. în valoare de 98000 
Lei. In caz de nevoie şi sub preţul 
de estimare. 

Pretenziunea care e de încassat 
face 3000 Lei capital, dobânzile cu 
11% socotind din 15 Aug. 1926 iar 
speBele până acum Btaverite de 1319 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la li-
citaţie ar fi fost execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi câştigat dreptul de 
acoperire, liţitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul acestora îa senzul 
art. LX. 1881 §. 192. 

Odorheiu îa 9 Nov. 1926. 
Dubb portărel. 

Subsemnatul portărel prin aceasta 
publică câ în baza deciziuni Nr. 2340 
şi Nr. G. II. 3183—1926 a judecăto-
riei de Ocol din Odorheiu îa favorul 
reclamantului Lőrincz Mihály repr. 
prin advocatul Dr. Gönczy Gábor pent-
ru incassarea creancei de 2000 Lei şi 
accesorii se fixează termen de licitaţie 
pe 3 Decemvrie 1926 orele 12 la faţa 
locului în "tom. Dealul unde se vor 
vinde prin licitaţiune publică judiciară 
viţel, scroafe, car hămbar îa valoare 
de 5000 Lei. In caz de nevoie şi Bub 
preţul de estimare. 

Pretenzianea care e de incassat face 
2000 Lei capital, dobânzile cu 12*/0 
socotind din 1 Julie 1925 iar spesele 
până acum staverite de 1753 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi fost execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordi-
nată şi în favorul acestora în senzul 
art. LX. 1881 § 192. 

Odorheiu, ia 14 Nov. 1926. 
Dnbb, portărel. 

£Iadó egy KeVfssf használt grammo-
fon huszonnégy lemezzel. : : 

Str. Jfllhai Viteazul (Kirlly-a.) *2. 
Judecá'oria din Odorheiu secţia cf. 

Nr. 1825—1926 cf. 
Extract din publicaţiune de iicitaţie. 

Ii cererea de executare făcută de 
urmăritoarei soţiei lui Szőke Albert 
contra ormăMtu'ui Szőke Albert, jude-
cătoria a ordonat licitaţiunea asupra 
pă ţi 1/6  din imobilelor inscris îi cf. 
a com. Ocna de sus part. I. (din cir-
cumscripţia judecătoriei din Odorheiu) 
Nrul prot. cf. 243 inscris ca porţ'unei 
de proprietate pe numele lui Szőke 
Albert tub Nr. de ori. A f 2 Nr top. 
2231 (arator) cu preţul de strigare de 
222 lei, Nr. de ord. A f 10 Nr. top. 
6624 (arator) cu preţul de strigare 
de 384 lei, Nr. de ord. A + 13 Nr. 
top. 3453 (arator) cu preţul de stri-
gare de 204 lei, Nr. de ord. A f 15 
Nr. top. 5820 şi 5822 (arator şi ioc 
pietros) cu preţul de strigarea de 458 
lei, Nr. de ordr A f 17 Nr. top. 
5918, 5919 şi 5920 (arator şi păşune) 
cu preţul de strigare de 732 lei, mai 
de parte asupra porţiunei de 1/2  in-
scris pe numele lui Szőke Albert din 
imobilul cuprinsin prot. cf. Nr. 2937 
al comunei Ocna de sus part. I. sub 
Nr. de ord. A f l, Nr. top. 364 
(grădina) cu preţul de strigare do 
15000 lei. Total 17000 lei, pentru in-
cassarea creanţei de 10000 iei capital 
şi acc. precum şi pentru incassarea 
creaiţ'i dé 12 lei 50 bani cap. şi acc. 
ai soţiei lui Szőke Ferenc născ. Fábián 
Zsuzsánna dom. îa Ocna de sus, şi 
pentru incassarea creanţei de 400 lei 
cap. şi acc. a soţiei lui Szőke Aibert 
dom. îa Ocna de sus 

Licitaţiunea se va ţine îa ziua 
de 9 Deo. 1926 la casa comunală a 
com. Ocna de sus. 

Imobilele ce vor fi licitate nu pot 
fi vândute pe un preţ mai mic decât 
două-treimi din perţul de strigare. 

Cîi cari doreBc fă liciteze sunt, 
datori să depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10°/o  din preţul de strigare 
drept garanţie, îa numerar Bau îa 
efecte de cauţ e socotite după cursul 
fixat îi § 42 LX. 1881. sau să predea 
aceluiaşi delegat chitanţa constatând 
depunerea, judecătoreşte, prealabilă 
a garanţiei şi să semneze condiţiunile 
de licitaţie, art. 147, 150. 170, legea 
LX. 1881, art. 21, legea XL. 1908.) 

Dacă nimeni nu oferă mai mult, 
cel care a oferit pentru imobil ua 
preţ mai urcat de cât cel de strigare 
este dator eă întregească imediat ga-
ranţia fixate conform procentului pre-
ţului de strigare la aceiaşi parte pro-
centuală a preţului ce a oferit. Art. 
25. XLI. 1908. 

Odorheiu, la 22 Iulie 1926. 
Dr. Szabó m. p., judecător. 

Pentru conformitate: 
impiegat Mora. 

Str. Pr. Maria (Szent Imre-utca) 6. 
HZ. alatti 4 szoba, 2 konyha, kam-

rából és mellékhelyiségekből álló in-
gatlan eladó. Értekezni Strada Regina 
Elisaveta (Báthori utca) 2 sz. alatt 
Metz Istvánnál lehet. 

Nr. 1544—1923 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prio aceasta 

publică că în baza deciziunii Nr. 2521 
şi Nr. G. II. 4577—1926 a judecăto-
riei de ocol din Odorheiu îa favorul rec-
lamantului Wilhelm West repr. prin 
advocatului Dr. Sebesi Ákos pentru 
incassarea creanţei de 4000 Lei şi ac-
cesorii se fixează termen de licitaţic 
pe 2 Decemvrie 1926 orele 12 ia faţa 
locului în Odorheiu unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară bicic-
lete în valoare de 15000 Lei. In caz 
de nevoie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e do incassat face 
4000 Lei capital, dobânzile cu 12*L 
Bocotind din 15 Apr. 1926 iar spesele 
pâuă acum staverite de 1110 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi fost execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi căjtigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îa favorul acestora îa senzul 
art. LX. 1881 § 192. 

Odorheiu, la 14 Nov. 1926. 
Dnbb, portărel. 



1926. november 21. 
j 

Eladó egy jókarban levő 
ebédlő, férfi  szoba, háló és 
egy rokkokó-salon. — Cím a 

kiadóban. 

Eladó! 
Az összes butorraktáram kész-
letét mélyen leszállított árakon 
ki&rvsitom, ahol a legmodernebb 

háló- és ebédlő-
garnitúrák 

"vásárolhatók. Plüs ebédlö-divá-
nyok nagy választékban kapha-
tók. — Továbbá olcsóbb festett 
bútorok és székek is kaphatók. 

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

B a l á z s K á r o l y utóda s 

G a r a b á s J á n o s 
kész butorraktira 

Odorheiu, Bul. Reg. Ferdinánd 27 sz. 
Egy bolthelyiség kiadó. 

Eladó 
21 hh. szántó birtok, 
melyben 500 drb gyÜ-

I mölcsfa,150drbribizke, 
50 egres, 100 öl szilvafa, 

sövénykert, 16 drb marhára istálló, egy 
szoba, konyha téglából éi melléképü-
letekkel. Odorheiutól 37, km. az or-
szágút mellett, tejgazdaságra éa kony-
bakertészetre alkalmas. Értekezni a 
=r=: kiadóhivatalban lehet. = 

Judecătoriei din Odorheiu secţia cf. 
No. 2040—1926 cf. 

Értesítés! 
Tisztelettel értesitjUk a m. t. helybeli 

és vidéki vevőinket és a m t. nagy 
közönségét, hogy Bzabó Gyula kárpi-
toz és Balási Ernő kirpitöz a régebben 
fennálló kárpitos műhelyeiket a Stráda 
George Cosbuc (Bem-utcs) 1 szám alá a 
barátok templomával szembe helyeztük 
át, ahol ezután közösen továbbfolytatjuk. 

Elvállalunk: minden stilben kárpitos 
és diszitőmunkákat a legegyszerűbbtől, 
a'legdivatosabb kivitelig. 

Raktáron tartunk", ebédifi és kisebb 
div&nokat, he verőket, matracokat, sze-
kérüléseket stb. 

J»vitásokat pontosan éa jutányosán 
készítünk 1 
Paplant varrunk  bármilyen 
minta ezerint  t Kényelmes éa 
;~=T= tar*68  munka: ' 

Am.t. közönség szivia bizalmát és 
pártfogását kérve, továbbra ia vagyunk 
— -' WBflégea  szolgálattál: 
S ţ a f l g & B a l á s i 

' kárpitosok és díszítők. 

ŞOşgyOgyffirdq. 
Tisztelettel értesítem a nagyér-
. demü közönségét, hogy további 
intézkedésig a fürdöm csak 
péntek* szombat és vasár-
•' "' • nap lesz nyitva. • 

Tisztelettel: 
IFernensel Gyula 

Leszállított árak 
ţnellett 

fest és tisztit 

SCHMITZ 
Odorheiu. 

Férfiruhákat 2 órán belül 
vasal. 

Extract din publicuţiune de licitaţie 
In cererea de executare făcută de 

urnăritoara soţie lui Kis G. Márton 
contra urmăritului Kis Márton, jude-
cătoria a ordonat licitatiunea execu-
ţională în baza art. 144, 146 şi 147 
din legea LX. din 1881, asupra jă-ţi 
1/28  (din imobilului) înscris în cf. a 
corn. Ocna de sus, (din circumacripţa 
judfcă'oriei din Odorheiu) Nrul prot. 
cf. 687 sub Nr. de ord. A + 14 Nr. 
top. 7377 (fâuaf) înscris sub B 30, 
pe numele lui Kis Márton cu preţul 
de strigare de 140 lei, atupra poiţ u-
nei de 1/7  parte înscris pa numele 
lui Kis Márton sub 6. 4 cuprins îa 
prot. cf Nr. 1158 a com. Ocna de *us 
Bub Nr. de ord. A f l'Nr. top. 2629/4 
(arator) cu preţul de strigare de 60 
lei, asupra porţiunei de 1/7  parte in-
scris sub B. 8 pe numele lui Kis 
Márton cuprins în prot. cf. Nr. 2229 
a com. Ocna de SUB sub Nr. de ord. 
A +1 Nr. top. 102/3  (casa de lemn) 
cu preţul de strigare de 1200 lei, sub 
Nr. de ord. A f 2 Nr. top. 103/1 
(caBa de lemn) cu preţul de strigarea 
de 300 lei, Bub Nr. de ord. A f 3 Nr. 
top. 2683/1  (arator) cu preţul de Btrigare 
de 60 lei, sub Nr. de ord. A f 4 Nr. 
top. 3184 (iânaţi) cu preţul de Btri-
gare de 90 lei, şi sub Nr. de ord. 
A t 9 Nr. top. 7378/2/1  (fânsţi) cu 
preţul de strigare de 50 lei. Total 
1900 pentru incassarea creanţei de 
5C00 lei capital şi accesorii. 

Licitaţiunea se va ţine în ziua de 
9 Dec. 1026 ora 10 ht casa comu-
nala a com. Ocna de sus. 

Imobilele ce vor fi licitate au pot 
fi vândute pe un preţ mai mic de cât 
două treimi din preţul de strigare. 

Cei cari doresc £ă liciteze Bunt 
datori să depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10°/0  din preţul de strigare 
drept garat ţie, în numerar sau în efecte 
de cauţie după cursul fixat în 
§. 42. legea LX. 1881, sau să predea 
aceluitşi delegat chitanţa constatând 
depuntrea, judecători şte, prealabilă a 
garanţiei şi eă Bemeze condiţiunile de 
licitaţie (§. 147, 150, 170, legea LX. 
188ţ. §. 21. legea XL 1908 ) 

Dacă nimeni na oferă mai mult, 
cel care a oferit péntru imobil unpreţ 
mai nrüat de cât cél de Btrigare  aste 
dator eâ întregească imediat garanţia, 
fixată conform procentului preţului de 
strigare la aceiaşi parte procentuală a 
preţului ce a oferit. (§. 29. XLI. 1908.) 

Odorheiu, la 22 August 1926. 
Máthé m. p. judecător. 
Pentru conformitate: 

ÁLLASDÚAlf FRISS 
TEAVAJ 

Dénes Gábornál. 

Sz. 444-926. 

Hirdetmény. 
Ulifşul (Kányád) község korcsmája, 

a hozzátartozó összes melléképületek-
kel — 5 szoba, kouyha, kamra, nyári 
konyha, istálló és s».in — (évenként 3 
országos vádár) 1926 november 21 én 
d. u. 2 órakor haszonbérbe adátik, 
1927 január 1 én kezdődő 3 évi idő-
tartamra, a számviteli törvény 72—83 
§ aioak megfelelően. 

Kikiáltási ár évi 15COO leu. Bá-
natpénz 10c/o-  Zárt írásbeli ajánlatok 
a bánatpénzzel együtt fenti határidőig 
ez elöljárósághoz leteendők. 

Később érkezett, valamint utó-
ajánlat figyelembe nea vétetik. Rész-
letes feltételek az elöljáróságnál meg-
tekinthetők. 

Ulieşul 1926 okt. 18. 
Jozsa P. Toró Sándor 

notar. primar 

Ţ f i s k a I . C l u j , S t r . S a g u i i a 1 4 . 

becserél: iMiiiiiliiiiitiiauiiiâ ^̂ siisiiaaazeesBSsaeeaaassss 

a ^ ^ h a w l r t e l a t e k r ^ l 
Szigorúan szolid üzleti elvek. Elsőrendű gyártmányok. Érdeklő-
dőket vételkötelezettség nélkül szívesen látunk raktárainkban. 

Transilvania R.-T. üzletében 
Ford egyedüli lerakat a vármegye területére Bul. Reg. Ferdinánd 56. sz. 
—Telefon: < iroda 35, lerakat 40. — Sürgönyeim: Transilvania Odorheiu. Ford-
személyautók, teherautó-alvázak, Fordsontraktorok és mindenféle Ford autó-
alkatrészek. Michelin és Pirelli gummik a leg jutányosabb árban kaphatók kén-
pénzfizetésre vagy megfelelő garancia mellett hitelbe is, azonnali, vagy későbbi 
• i • i -í • szállításra. í 

Fordson traktorok tavaszra való leszállítására megrendelé-
••—" seket már most felveszünk.  ======= 

A FORD-autó, FORDSON traktor a világ legolcsóbb és leg-
- megbízhatóbb gépei. ===£ 

A csíkszeredai útvonalon utasok hiányában, továbbra hetenkint háromszori 
hétfőn, szerdán és szombaton csukott személyautó fog közlekedni. Indulás 

reggel 7 órakor a Bukarest-szálló elől. 

Üzlet-áthelyezés. 
Rőfös- és rövidáru-üzletemet Bul. Reg. Ferdinánd (Kossuth-
utca) 7 szám alól a Bukarest-szálló melletti 15 
'""" szám a|á helyeztem. • 

A 18 évi önálló tapasztalatom alapján eszközölt űzletmeg-
nagyobbitáé kapcsán üzletemet u] modern árukkal dúsan 
felsiereftem, ha pontos kiszolgálásban óhajt részesülni, szo-
lid és tartós árukat olcsón ítiván vásárolni; keresse fel 

, . , " ' r • * 1 
^ i r t l / b  u j í t e l e t e m e t 

Szíves pártfogást kér: 
G y u l a rőfös- és rövidáru kereskedő 
T ( i ' r t • ." «î ' ! 

Odorheiu—Székelyudvarhely. impiegat Mora 

frişş  t$aVai, paprikás és füstölt  szafcmna,  szalámi, emenţhali és 
t r a p p i s t ş M s ş i t ; fofaámM?  « o t ó fönttélt, l ^ p n z e r y s , p a r a d i c s o m , 

*  '  *  r - ( . - Í I J i Ü.MXi. l /N^nooÁMot/  « V l á f t t a - ö í f f n m w f i T Ő f f l c u k o r k a é a e s o k q l â d ^ ^ t i l o ^ l e g e ş ş ^ g ^ l ţ , é s s i t r o m ^ s z ö r p 
HlSSCH IGNAC t̂iál ka jd hatók. Qy omorba josoí£ yész^e karlsb&ai kóteaers&ít 

és Graham«kenyér kapható. 

fír a s 
a kiárusítás, feltűnő  olcsón, mélyen leszállított árakban. 

M|iiitMi«i#|ii| " muţii •••>•• 

Ü m. kész raalánok, téli kábátok, női-és gyermek-svetterek, 
W..I.7.Ú «. ................. sapkák, nyakkendők, harisnyák, ridikülök stb., valódi ............k.................. ...li........"........ 

tiszta gyapjú NCHEBG-féle  brassói szövetek férfi 
••....•...•••••.••...•••MiMlnhlIIHIIIMIIIHIIII 

MSMauusBssaaasssi B»i«MSSSSIMSlltSMBSSSS»BVS»MSSM«BBBSSaBSSSnsSSSS 
öltönyökre, női- és férfi-kabátokra,  békeminóségü gyapjú trikó, lodenek, 
• .»••••>.... H...*M"I.« ...UM.á.....«».>>..« IIIIH..I.1.........I.IIIIII J /„.'l. 

ruhákra, garantá l t e r ő s minő- • » U l n . " . . l A l A k a w SsLíaaí i ISZBSSSLSEll 
^ j r f - g ^ j f y ţ g - T ; ' ü s é f í l  L O P l R . U Z l e t e D e n Kossuth-utca) 25 azám alatt. 

..ilí5".T..m XT..n. .S.......C...... » v , ţiv a ™ " ' * _ . •••••••>>•• 
••— I ^ i n d e n l c i h a s z n á l j a k i a k e d v e z ő a l k a l m a t ! = = = = = 


